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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan 

yang berkesinambungan. Pembangunan tersebut meliputi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Pem- 

bangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 

berdaulat, bersatu, dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tertib 

dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, 

tertib dan damai. 

Pembangunan nasional pada hakekatnya dapat tercermin dalam pem- 

bangunan yang dilakukan oleh daerahdaerah, karena itu pembangunan 

daerah merupakan implikasi dan bagian dari pembangunan nasional. Dalam 

menganalisis aspek-aspek pembangunan nasional, perlu dilengkapi dengan 

aspek-aspek pembangunan yang te rjadi di daerah. 

Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk memperbesar pendapatan 

perkapita masyarakat dengan menambah peralatan modal, yang pada 

gilirannya bertujuan untuk lebih baik dalam bentuk pendapatan perkapita nil. 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan 

suatu negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah partum- 

buhan ekonomi. 

Pembangunan daerah kabupatenkota dilakukan dengan dua jalur 

kegiatan yaitu kegiatan pemerintah pusat yang dijelmakan dalam bentuk 

proyek-proyek sektoral dan Inpres. Sedangkan pemerintah daerah kabupa- 

tenkota hanya melaksanakan proyek-proyek regional. Keberhasilan pem- 

bangunan daerah kabupatenkota ditentukan oleh peningkatan pertumbuh- 

an ekonomi yang dicapai oleh daerah tersebut. 

Salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (kinerja) suatu daerah adalah pertumbuhan PDRB nya. Dalam 

arti tercapainya tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dari produksi barang 

dan jasa di sektor ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

mempunyai dampak positif terhadap kehidupan masyarakat daerah setem- 



pat, yaitu berupa kenaikan pendapatan perkapita dan penyediaan lapangan 

ke j a  bagi tenaga kerja lokal yang mempunyai keterampilan yang rendah. 

Dalam beberapa literatur, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

pertumbuhan dari pendapatan nasional (pendapatan daerah) yang te rjadi di 

suatu negara dari tahun ke tahun. Menurut Arsyad (1999:13), pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDPIGNP tanpa memandang apakah 

kenaikan itu lebih besarllebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau 

apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. 

Perekonomian baru dikatakan berkembang apabila pendapatan perka- 

pita menunjukkan kecenderungan yang menaik. Untuk meningkatkan pen- 

dapatan perkapita banyak aspek yang hams diperhatikan dan banyak cara 

yang hams dilakukan. Di antaranya adalah dengan usaha meningkatkan 

investasi dan tenaga ke j a  yang digunakan dalam proses produksi. 

Sesuai dengan pola pembangunan nasional, pemerintah telah meng- 

upayakan pembangunan kesehatan yang digariskan dalam sistem kese- 

hatan nasional diarahkan agar pelayanan kesehatan jangkauannya lebih 

luas dan merata ke pelosok daerah, sehingga dapat dirasakan oleh semua 

lapisan masyarakat. Kesehatan merupakan unsur utama dalam meningkat- 

kan sumberdaya manusia. Masalahnya berkisar pada hubungan pengaruh 

timbal balik antara kesehatan rakyat dan proses pembangunan. 

Arsyad (1999:62) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergan- 

tung kepada pertambahan faktor-faktor produksi, yaitu penduduk, tenaga 

ke ja, akumulasi modal dan lahan. Sedangkan menurut Todaro (1 991 : 1 13), 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat 

terdiri dari : (1) akumulasi modal, yang meliputi semua investasi baru pada 

tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia, (2) pertumbuhan penduduk 

dan angkatan kerja dan (3) kemajuan teknologi. 

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan 

diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemu- 

dian hari. Akumulasi modal sangat besar pengaruhnya terhadap produksi dan 

pendapatan nasioanal (daerah). Sebab dengan pertambahan barang modal, 

dapat meningkatkan terciptanya pertambahan modal yang diperlukan untuk 

meningkatkan produksi berikutnya. 



Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di propinsi 

Sumatera Barat mempunyai banyak perrnasalahan ekonomi, di antaranya 

keterbatasan investasi, rendahnya pendapatan perkapita masyarakatnya, 

rendahnya mutu sumberdaya manusia dan rendahnya pertumbuhan ekonomi 

dibandingkan kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Keadaan sumberdaya 

munusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Keadaan ting- 

kat pendidikan di kabupaten Pesisir Selatan disajikan datanya dalam tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Pendudukan Kabupaten Pesisir Selatan 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dari Tahum 2004 - 2007 

Dari tabel 1, ternyata jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Se- 

kolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT) bertluktuasi 

selama tahun 2004-2007. Dari tahun 2004-2005 jumlah lulusan SD, SMP, 

SMK mengalami penurunan tiap tahunnya. Tetapi dalam periode yang 

sama jumlah lulusan SMA dan PT mengalami peningkatan. Jika diban- 

dingkan dua tahun terakhir, 2006 - 2OQ7, tamatan SD, SLTP, SMA dan PT 

mengalamai penurunan pada tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya. 

Sebaliknya tamatan SMK meningkat pada periode yang sama. 

Pertumbuhan tenaga kerja cukup tinggi, sebagian besar masih mem- 

punyai tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterampilan yang kurang. 

Sedangkan kegiatan pembangunan memerlukan kualitas tenaga ke rja yang 

tinggi disegala bidang usaha. Keadaan tingkat pendidikan masyarakat di 

Pesisir Selatan tersebut di atas diduga dapat mempengaruhi kinerja pem- 

bangunan di kabupaten ini. 

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kinerja pembangunan di kabu- 

paten Pesisir Selatan adalah luas lahan dan jumlah produksi tanaman per- 

kebunan rakyat. Di bawah ini disajikan data tentang luas lahan dan produksi 

tanaman perkebunan tersebut : 

Tahun 
2004 
2005 
2006 
2007 

Sumber : Pesisir Selatan Dalam An*, 2200 7 

SMA 
2.585 
3.284 
3.062 
2.710 

SD 
8.97 1 
8.763 
8.496 
8.1 18 

SLTP 
9.45 1 
6.389 
5.704 
5.5 10 

SMK 
1.03 1 
922 
948 
1.037 

PT 
133 
190 
145 
142 



Tabel 2. Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat 
Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2004 - 2007 

1 I LuasTanaman I Produksi ( % Pertumbuhan I % Pertumbuhan 1 

Dari tabel 2, dapat diungkapkan bahwa jumlah produksi meningkat 

Tahun 
2004 
2005 
2006 
2007 

sejalan dengan meningkatnya luas tanaman. Kecuali dari tahun 2006 ke 

2007 terjadi penurunan luas tanaman dan diikuti pula banyaknya peng- 

Sumber : Pesisir Selatan Ddam Angka, 2007 

(Ha) 
3 1.833,45 
33.5 1 1,50 
40.290,OO 
33.749,25 

gunaan lahan tanaman untuk pemukiman rumah-rumah penduduk. Semakin 

banyak penggunaan lahan penduduk untuk pemukiman rumah, maka 

Tanaman (ton) 
3 1.730,99 
52.8 12,98 
2 10.79 1 ,OO 
72.221,80 

semakin menurun produksi tanaman pertanian yang dapat dihasilkan di 

kabupaten Pesisir Selatan. Jadi Luas lahan yang ditanam diduga dapat 

Luas Tanaman 
- 

5,27 
20,23 
- 16,23 

menentukan kine rja pembangunan Pesisir Selatan. 

Produksi Tanaman 
-- 

66,44 
299,13 
-65,74 

Masalah lain yang dihadapi daerah ini adalah semakin berkurangnya 

pengalokasian dana pembangunan yang diterima daerah dari pemerintah 

pusat dan peranan pihak swasta dalam penyediaan dana relatif kecil. 
.- 

Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, dimana daerah 

hams sanggup mencari dan memperoleh pendapatan dan membiayai 

sendiri dengan kemampuan yang ada. 

Akibat masalah di atas, pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesisir Sela- 

tan masih rendah dibandingkan dengan beberapa kabupatentkota lainnya di 

Sumatera Barat. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini 

meningkat selama tujuh tahun terakhir (2001 -2007). Data jumlah investasi, 

pertumbuhan ekonomi dan ICOR ke dalam tabel 3. 

Dari tabel 3, besaran investasi, pertumbuhan ekonomi dan ICOR 

bertluktuasi selama tahun 1998-2007. Dari tahun 2000-2001 peningkatan 

investasi diikuti oleh peningkatan ICOR, tetapi pertumbuhan ekonomi terjadi 

penurunan. Tahun 2002 ke 2003 pertumbuhan ICOR terjadi penurunan. 

Tetapi tahun 2004-2005 peningkatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan 

bertambahnya investasi. Bahkan tahun 2005 lCOR relatif besar peningkat- 

annya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2006 -2007 terjadi pe- 



ningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi ICOR pada periode yang sama 

mengalami penurunan. Peningkatan jumlah investasi belum pasti diikuti oleh 

Tabel 3. Jumlah Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Koefisien ICOR 
Kabupaten Pesisir Selatan 

2002 

2004 
2005 
2006 
2007 

Sumber: 
**) Prof1 &m ICOR Kab. Pesisir Selatan, 1998 - 2007 

peningkatan ICOR. Memperhatikan Tabel 3, faktor apa kiranya yang menen- 

tukan masih rendahnya partumbuhan ekonomi (kinerja pembangunan) di 

kabupaten Pesisir Selatan ?, apakah faktor jumlah investasi, luas lahan, 

jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masya- 

rakat atau faktor lain?. Untuk itu, perlu suatu studi empiris. Penulis bermak- 

sud melakukan penelitian tersebut dengan judul : "Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kinerja Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan". 

Koefisien 
ICOR **' 

1,75 
4,86 
4,85 
329 
3,30 
2,18 
333 
5,45 
4,25 
323 

Investasi '*' 
89.270.000.000 
92.320.000.000 
93.01 0.000.000 
94.5 10.000.000 
96.800.000.000 
98.200.000.000 
99.25 1.000.000 
1 10.006.000.000 
12 1.000.000.000 
145.000.000.000 

2. Perurnusan Masalah 

Berdasarlam latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah : 

a. Sejauhmana pengaruh jumlah investasi terhadap kinerja pem- 

bangunan di kabupaten Pesisir Selatan ? 

b. Sejauhmana pengaruh luas pemanfaatan lahan terhadap kinerja 

pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan ?. 

c. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja pem- 

bangunan di kabupaten Pesisir Selatan? 

d. Sejauhmana pengaruh tingkat kesehatan terhadap kinerja pem- 

bangunan di kabupaten Pesisir Selatan ?. 

Diolah dmi PDRB berdararkun harga Romtan 

Pertumbuhan 
~konomi.*) 

2,12 
4,23 
4,80 
3,23 
2,30 
3,26 
4,06 
4,25 
4,70 
5,79 



e. Sejauhmana pengaruh jumlah investasi, luas pemanfaatan lahan, 

tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat terhadap 

kine rja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan ? 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis : 

a. Pengaruh jumlah investasi terhadap kinerja pembangunan di kabu- 

paten Pesisir Selatan. 

b. Pengaruh pemanfaatan lahan terhadap kinerja pembangunan di ka- 

bupaten Pesisir Selatan. 

c. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja pembangunan di kabu- 

paten Pesisir Selatan. 

d. Pengaruh tingkat kesehatan terhadap kine j a  pembangunan di kabu- 

paten Pesisir Selatan. 

e. Pengaruh jumlah investasi, luas pemanfaatan lahan, tingkat pendi- 

dikan dan kesehatan masyarakat terhadap kinerja pembangunan di 

Pesisir Selatan. 

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis, adalah dapat rnenambah wawasan penulis tentang 

karangan ilmiah dan dapat memgetahui kinerja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan. 

b. Bagi Pemda kabupaten Pesisir Selatan sebagai masukan dalam rang- 

ka menyusun perencanaan pembangunan daerahhilayah ini. 

B. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HlPOTESlS 

1. Kajian Teori 

a. Teori Kinerja Pembagunan 

Pengukuran kinerja memberikan suatu alat untuk menetapkan angka 

sebutan untuk membanding hasil kerja sepanjang waktu. Pengukuran kiner- 

ja merupakan suatu cara mengukur arah dan kecepatan perubahan, yang 

dapat diibaratkan seperti meteran pengukur kecepatan dari sebuah mobil. 



Untuk itu kinerja pembangunan perlu pengukuran pencapaian target yang 

ditetapkan. 

Banyak batasan yang diberikan oleh ahli mengenai istilah kineja dan 

semuanya mempunyai visi yang berbeda, namun secara prinsip mereka 

setuju bahwa kinerja mengarah pada suatu upaya dalam rangka mencapai 

prestasi kerja yang lebih baik. Menurut Hadi (1974:87), pengertian kinerja 

tidak bisa dipisahkan dari produktifitas. Seorang dikatakan produktif bila ia 

menunjukkan hasil (output) yang lebuh besar dari masukan (input) yang 

relatif kecil. Mair dalam As'ad (1995:47) mengatakan bahwa kine j a  meru- 

pakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Senada dengan pemyataan Mair, lainnya yaitu Lawler dan Porter dalam 

As'ad (1995: 47) berpendapat bahwa kinerja merupakan succesfull role 

achievemen" yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. 

Kinerja ekonomi memperlihatkan kemajuan organisasi dalam mengha- 

silpkan keberdayaan ekonomis untuk kesejahteraan seluruh masyarakat 

dan memberikan dampak secara luas pada kernaslahatan masyarakat luas. 

Dalam organisasi badan usaha, kineja ekonomis ditampakkan dengan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang terwakili dalam 

bentuk pencapaian laba dari aktivitas organisasi. Profitabilitas diperlukan 

untuk menilai perubahan potensi sumberdaya ekonomis yang dikendalikan 

di masa yang akan datang. lnforrnasi kinerja bermanfaat untuk mempre- 

diksi kapasitas organisasi dalam menghasilkan arus kas dari sumberdaya 

yang ada. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatanlprogramkebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencaaan strategis 

(strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan 

bahwa kine j a  merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam 

periode tertentu. Prestasi tersebut merupakan efektifitas operasional organi- 

sasi baik dilihat dari sudut pandang keuangan (financial view) dan terutama 

pada sisi menajemen ( management view). 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kinerja pem- 

bangunan adalah suatu hasil yang diperoleh dari proses pembangunan 



yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Sebagai indikator dari 

kine rja pembangunan itu adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Persoalan pertumbuhan ekonomi (economic growth) telah menda- 

patkan perhatian yang besar sejak beberapa abad yang silam. Pertumbuhan 

ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar 

hidup (standar of living) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Ke- 

mampuan dari suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduk- 

nya adalah sangat tergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan eko- 

nomi jangka panjangnya (long run rate of economic growth). 

Kuznets (dalam Jhingan, 1993:72) mendefenisikan pertumbuhan eko- 

nomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara 

untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada pendu- 

duknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan 

penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. 

Definisi di atas memiliki tiga komponen, yaitu : ( 1 )  Pertumbuhan Eko- 

nomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus persediaan 

barang. (2) Teknologi maju mermpakan faktor dalam pertumbuhan -. ekonomi 

yang menentukan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang 

kepada penduduk. (3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien me- 

merlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi se- 

hingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan oleh umat manusia 

dapat dimanfaatkan secara tepat. 

Jhingan (1993:85) mengemukakan bahwa proses pertumbuhan eko- 

nomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan non 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber 

alam, sumberdaya manusia, jumlah modal, jenis usaha, teknologi dan seba- 

gainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi 

tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik dan nilai-nilai 

moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan eko- 

nomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelem- 

bagaan merupakan faktor non ekonomi. 



Model pertumbuhan endongen Romer (2003: 171) mengkaji teknologi 

dalam proses industrialisasi. Mengemukakan bahwa proses pertumbuhan 

berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri berproduksi 

dengan skala hasil yang konstan dan cadangan modal dalam keseluruhan 

perekonomian, K secara positif mempengaruhi output pada tingkat industri, 

sehingga terdapat kemungkinan skala hasil yang semakin meningkat 

(increasing return to scale-IRS) pada tingkat perekonomian secara kese- 

luruhan. 

Cadangan modal setiap perusahaan meliputi pengetahuan yang dimi- 

likinya juga. Bagian pengetahuan yang terdapat dalam cadangan modal 

setiap perusahaan secara esensial adalah sebuah barang publik (public 

good). Model memperlakukan belajar dari pengalaman (learning by doing) 

sebagai belajar dari investasi (learning by investasr). Model Romer 

endongenisasi sebagai cara untuk memahami alasan mengapa pertum- 

buhan tergantung kepada tingkat investasi. 

. Model ini disederhanakan dari sektor rumah tangga pada berbagai 

masalah yang menyangkut industrialisasi rumusnya sebagai berikut : 
Q B Y ,=AK,"L ,  K ..................................................... ( 1 )  

Mengasumsikan kesimetrisan antar industri untuk menyederhanakan 

masalah, sehingga setiap industri akan menggunakan modal dan tenaga 

keja pada tingkat yang sama. Mengagresi fungsi produksi rumusnya seba- 

gai berikut. 

Y, = AG+BL;* ....................................................... 4 2 )  
Mengasumsikan bahwa A bersifat konstan dan bukan meningkat 

sepanjang waktu, sehingga, asumsi dari model (2) adalah tidak terdapat 

kemajuan teknologi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dalam mengukur 

keberhasilan pembangunan yang dicapai dari waktu ke waktu dalam suatu 

negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan 

PDRB wilayah tersebut. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi sebagai 

salah satu alat yang menggambarkan dalam keadaan dan kemampuan dari 

daerah yang bersangkutan dalam berproduksi. Dalam melakukan kegiatan 

produksi tersebut akan melibatkan berbagai faktor produksi, terdiri atas : .(I) 



luas tanah (termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), (2) 

jumlah dan perkembangan penduduk, (3) jumlah stok modal dan perkem- 

bangannya dari tahun ke tahun dan (4) tingkat teknologi dan perbaikannya 

dari tahun ke tahun (Sukimo, 1982:45). 

Menurut W. A Lewis (1996) dalam (Hidayat, 1999:lO). Kemampuan 

suatu daerah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : 

a. sumberdaya alam 
b. tenaga ke j a  terdidik 
c. kapasitas industri barang-barang modal 
d. sumber-sumber pembiayaan yang tersedia 

Faktor-faktor ekstemal yang dapat mempengaruhi secara tidak lang- 

sung, namun tidak dapat diabaikan terhadap kineja pembangunan adalah 

situasi politik dan perubahan yang tejadi dalam perekonomian dunia. Per- 

tumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka 

panjang. Menurut Sukimo (1982:13) ada tiga aspek penting dalam penger- 

tian tersebut, yaitu : 

a. Proses yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian 
berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. 

b. Output perkapita, di mana perlu diperhatikan output total 
(GDP) total teori pertumbuhan (GDP) total dan teori 
mengenai partumbuhan penduduk. 

c. Waktu (jangka panjang) kenaikan output per kapita selama 
satuldua tahun kemudian diikuti dengan penurunan output 
per kapita. 

Di atas telah dikemukakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah seba- 

gai salah satu indikator dalam mengukur pembangunan yang berhasil dica- 

pai dari waktu ke waktu oleh suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi itu dapat 

dilihat dari perkembangan PDRB wilayah tersebut. Dengan demikian per- 

tumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat yang menggambarkan keadaan 

dan kemampuan dari daerah yang bersangkutan dalam berproduksi. Untuk 

melakukan produksi akan melibatkan banyak faktor yang secara teoritis 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu capital dan tenaga ke rja. 

Menurut Sukimo (1 982: 19) dalam pembahasan teori pertumbuhan 

ekonomi mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai pertumbuhan dari 

pendapatan nasional yang terjadi di suatu negara dari satu tahun ke tahun 

produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat tanpa memandang 



apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertum- 

buhan penduduk. Kedua, adalah proses kenaikan output dalam jangka 

waktu panjang. 

Menurut Kuznets (dalam Jhingan, 1993:72-82) ciri-ciri pertumbuhan 

ekonomi dapat dilihat dari indikator berikut : 

a. Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita 
b. Peningkatan produksi 
c. Laju perubahan struktur yang tinggi 
d. Urbanisasi 
e. Ekspansi negara maju 
f. Arus barang modal 

Dari keenam ciri itu, dua diantaranya (point a & b) adalah kuantitatif 

yang berhubungan dengan pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan 

penduduk, yang dua (point c & d) berhubungan dengan peralihan struktur 

dan dua lagi (point e & 9 dengan penyebaran internasional. Sedangkan 

pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Peningkatan produksi 

memang merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. 

Selain peningkatan produksi secara kuantitatif, proses pembangunan men- 

cakup perubahan pada komposisi penduduk, perubahan pada pola pem- 

bangunan sumberdaya produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi. 

Perubahan pada pola pembagian kekayaan dan pendapatan di antara 

berbagai golongan pelaku ekonomi, pembagian pada kerangka kelembaga- 

an dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Djojohadikusumo, 

1994: 1-2). 

Analisis pertumbuhan ekonomi wilayah banyak mengacu pada model 

pertumbuhan neo klasik yang dipelopori oleh Borst (1964) dalam Ricardson 

(1978:59), yang menekankan analisisnya pada pemanfaatan faktor-faktor 

produksi, seperti lahan, tanaga kerja dan modal, diikuti oleh pentingnya pe- 

ranan teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan output regional. 

Wilayah yang mempunyai ratio modal dan tenaga kerja yang besar, 

menunjukkan tingkat upah di wilayah tersebut tinggi, begitu pula sebaliknya, 

dimana tingkat upah yang tinggi di wilayah tersebut akan menjadi daya tank 

bagi tenaga kerja yang produktif dari daerah lain untuk berimigrasi ke 

daerah tersebut. Sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih 



tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain, yang tingkat upahnya lebih 

rendah. 

Inti pemikiran yang dapat disimak dari model di atas antara lain, pada 

saat proses pembangunan dimulai terutama pada negara yang sedang ber- 

kembang akan memperiihatkan sebaran tingkat kemakmuran antar wilayah 

cenderung te rjadi ketimpangan. Namun, bila proses pembangunan berpacu 

terus pada daerah yang maju, maka akan terlihat ketimpangan tingkat 

kemakmuran antar wilayah cenderung menurun. Pada hakekatnya, pertum- 

buhan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 

peningkatan pendapatan nil, penurunan tingkat pengangguran dan perbaik- 

an distribusi pendapatan. Selanjutnya dalam menganalisis pertumbuhan 

ekonomi pada tingkat nasional lebih ditekankan kepada faktor-faktor' modal, 

lapangan ke rja dan kemajuan teknologi yang dapat muncul dalam berbagai 

bentuk. Sedangkan pada tingkat regional lebih dipusatkan pada pengaruh 

perbedaan karakteristik ruang (tata ruang dan pemanfaatan ruangnahan) 

terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. 

Model Neo Klasik menarik perhatian ahli ekonomi regional, karena me- 

ngandung teori tentang mobilitas faktor, disamping teori pertumbuhan. 

lmplikasi dari persaingan sempuma adalah bahwa modal dan tenaga kerja 

akan berpindah apabila balas jasa atas faktor-faktor produksi tersebut ber- 

beda. Kinerja makro regional merupakan gambar aktivitas yang telah 

dilakukan oleh suatu wilayah pada periode-periode sebelumnya. Dengan 

memperhatikan dan menilai kegiatan masa lalu akan dapat ditetapkan 

kebijakan masa depan yang relevan. 

Rendahnya kinerja ekonomi makro regional tidak dapat dipisahkan 

dengan faktor endowment serta kebijakan yang telah dilakukan selama ini. 

Secara akumulatif ha1 tersebut telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi 

masyarakat. 

c. Konsep PDRB 

Kinerja pembangunan dalam penelitian ini diukur berdasarkan pertum- 

buhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun. Berikut 

teori tentang PDRB tersebut. lndikator yang digunakan untuk menganalisis, 

mengevaluasi pembangunan stnrktur perekonomian suatu daerah adalah 



PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB 

didevenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu wilayah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan seluruh unit usaha ekonomi. 

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dab 

jasa yang dihitung dengan menggunakan harga setiap tahun untuk melihat 

pergeseran dan struktur ekonomi daerah. Sedangkan PDRB atas harga 

konstan menunjukkan nilai tambag barang dan jasa yang dihitung menggu- 

nakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar 

harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dari stnrktur eko- 

nomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 1994). 

Dalam perhitungan PDRB atas harga berlaku inflasi belum dieliminir, 

sehingga kenaikan pendapatan yang diterima dari pemakaian faktor-faktor 

produksi dari waktu ke waktu belum tentu kenaikan nil. Sedangkan harga 

konstan nilai produksi merupakan kenaikan nil. Menurut Bappeda dan BPS 

(1994) untuk memudahkan penggunaan data PDRB ada beberapa konsep 

dan definisi penting untuk diketahui dalam perhitungan PDRB, yaitu : 

1) Dari segi produksi, PDRB adalah nilai barang dan jasa akhir 
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah 
(wilayah) dalam jangka waktu tertentu. 

2) Dari segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa 
yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah 
dalam jangka waktu tertentu. 8alas jasa faktor produksi yang 
dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, 
dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak peng- 
hasilan dan pajak penghasilan lainnya. 

3) Dari segi pengeluaran PDRB me~pakan jumlah pengeluar- 
an yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan 
lembaga swasta yang tidak mencari untuk, konsumsi peme- 
rintah, pembentukan modal tetap di dalam suatu daerah 
dalam jangka tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa cara penghitung- 

an PDRB dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi produksi, pendapatan dan 

segi pengeluaran, selanjutnya PDRB dapat digunakan untuk melihat : 

1) Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
2) Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita 



3) Perubahan atau pergeseran struktur perekonomian rakyat 
4) Tingkat kemakmuran rakyat di suatu wilayah 

d. Teori lnvestasi 

lnvestasi adalah satu komponen utama dalam mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang diharapkan dari suatu daerah. Besamya laju pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai secara agregat tergantung pada investasi masing- 

masing sektor ekonomi. lnvestasi yang dilakukan tersebut akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap pendapatan regional (wilayah). lnvestasi 

adalah pertambahan dari stock capital dalam waktu tertentu. Menurut 

Sukimo (1 996: 107) investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan 

penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. 

Sedangkan menurut Lains (1978:23) investasi diartikannya sebagai suatu 

pengeluaran dana tabungan yang digunakan untuk penambahan barang- 

barang modal dalam periode tertentu. dan menurut lnriyono (1981 :65) inves- 

tasi adalah pengeluaran pada saat ini, dimana hasil yang diharapkan dari 

pengeluaran itu akan diterima lebih dari satu tahun mendatang. Menurut 

Gilarso (1 998: 101) bahwa investasi sebagai usaha menambah peralatan 

(kapasitas produksi). 

Dari beberapa pengertian investasi di atas, dapat disimpulkan inves- 

tasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang-barang 

modal yang diperlukan dalam proses produksi dan hasilnya akan diperoleh 

masa yang akan datang. 

Dalam konsep ekonomi makro penimbunan, penumpukan modal selalu 

dianggap sebagai investasi. Secara fisik pengertian modal itu sendiri adalah 

seluruh peralatan dan prasarana fisik yang digunakan dalam proses pro- 

duksi, seperti tanah, mesin, kendaraan, gedung, jalan, jembatan. 

Ditinjau dari segi pengeluaran barang, investasi merupakan nilai se- 

mua penggunaan barang modal baru yang dapat menghasilkan 1 unit output 

dan berumur lebih dari satu tahun. Sedangkan untuk barang atau alat 

produksi yang berumur ekonomis kurang dari satu tahun atau habis dipakai 

.dalam proses produksi tidak digolongkan sebagai barang investasi, melain- 

kan sebagai barang input antara (intermediate input). 



Cakupan dari pengertian barang modal baru dalam konsep ini adalah 

(1) barang modal yang baru diproduksi dan dipergunakan baik berasal dari 

produksi daerah yang bersangkutan maupun berasal dari luar negeri atau 

luar wilayah. (2) barang modal bekas yang berasal dari luar daerah maupun 

luar negeri. 

Pada sistem pembukuan neraca pembayaran, yang dimaksud dengan 

modal adalah harta tetap (fixed assets). Modal sering disebut sebagai gross 

capital stock yaitu akumulasi modal baru dari tahun ke tahun yang diguna- 

kan untuk menghasilkan produksi. Secara umum perusahaan dianggap 

telah mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dalam membuat keputus- 

an mengenai akumulasi stok barang. Jika kecenderungan harga bahan baku 

melonjak, perusahaan bisa untuk melakukan akumulasi bahan baku. Jadi 

perubahan stok dalam ha1 ini bisa dalam bagian dari pembentukan modal 

investasi. 

Ditinjau dari sisi konsumsi, pengertian investasi adalah konsumsi pada 

waktul periode yang akan datang (future consumption) atau konsumsi yang 

ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Ditinjau dari sisi jumlah per- 

mintaan (agregate demand) investasi merupakan selisih pembelian barang 

modal baru dengan penjualan barang modal yang dilakukan oleh perusa- 

haan, pemerintah dan lembaga swasta nirlaba jadi investasi adalah tam- 

bahan netto atas barang modal. 

Menurut Bappeda dan BPS kabupaten Pesisir Selatan (2004:7-8), 

dalam konsep ICOR, investasi adalah total dari pembentukan modal tetap 

(fixed capital formation) dan stok barang yang terdiri atas gedung, mesin 

dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku dan sebagainya. Nilai yang 

diperhitungkan dalam investasi mencakup. 

1) Pembelian barang modal baru 
2)  Pembentukanlperbaikan barang besar, barang sifatnya 

menambah umur atau meningkatkan kemampuan 
3) Penjualan barang modal bekas 
4) Perubahan stok 

Jadi investasi diperoleh dari penjualan s e l u ~ h  pembelian barang 

modal dan perbaikannya serta nilai perubahan stok barang dikurangi pen- 

jualan barang modal. 



Menurut Bappeda dan BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2004:7-8), ciri- 

ciri dari barang investasi antara lain : 

1) Umur ekonomisnya lebih dari satu tahun, misalnya tanah, 
mesin, bangunan, dan kendaraan. 

2) Nilainya relatif lebih besar dibandingkan dengan nilai output 
yang dihasilkan. 

3) Manfaat dari penggunaan barang tersebut dapat didasarkan 
untuk jangka waktu yang panjang 

Persoalan investasi berkaitan dengan dimensi waktu (future time) dan 

faktor lainnya. Dengan demikian perencaan investasi di daerah harus dila- 

kukan melalui suatu analisis yang komprehensif agar tidak menimbulkan 

eksternalitas disekonomis yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena 

itu, perencaaan investasi hams disesuaikan dengan kondisi internal dan 

faktor endowment suatu daerah serta kebutuhan publik, agar kegiatan 

investasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kese- 

luruhan (Amar, dalam harian Padang Ekspres, 5 Mai 2006). 

Menurut pandangan ekonomi politik, kinerja investasi lebih ditentukan 

oleh faktor non ekonomis (hukum dan politik) ketimbang faktor-faktor ekono- 

mis (suku bangsa, future demand). Ketepatan setting kebijakan merupakan 

aspek situasi politik yang berpengamh signifikan terhadap iklim investasi. 

Menurut Sukimo (1 996: 107) dalam perhitungan pendapatan nasional, 

investasi meliputi hal-ha1 sebagai berikut. 

a. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin 
dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai 
jenis industri dan perusahaan. 

b. Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, 
bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan 
lainnya. 

c. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum te rjual, 
bahan mentah dan barang-barang yang masih dalam proses 
produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. 

Dalam investasi ada yang disebut investasi bruto dan netto. lnvestasi 

bruto adalah sejumlah investasi yang dilakukan sebelum dikurangi susutan 

nilai dari alat-alat modal yang beriaku dalam satu tahun tersebut. Sedang- 

kan investasi netto adalah seluruh jumlah investasi yang dilakukan setelah 

dikurangi dengan susutan nilai atas barang-barang modal yang efektif. 



Pada dasarnya investasi yang dilakukan untuk menambah jumlah 

modal atau kapital. Tetapi sebagian digunakan untuk mengganti barang- 

barang kapital yang sudah rusakltua setiap tahunnya atau yang disebut 

dengan replacement investment. Bagian investasi yang digunakan untuk 

menambah capital baru dinamakan new investment. 

Jumlah kebutuhan investasi untuk memperbesar stok kapital dihitung 

dengan memakai konsep Increment Capital Output Ratio (ICOR) dan laju 

pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. ICOR merupakan angka per- 

bandingan antara akibat pengeluaran investasi tersebut. Di samping itu 

terdapat pula konsep Capital Output Ratio (COR) yaitu perbandingan antara 

stok capital dengan cara berikut. 

k = AK/AY=I /AY ................ ( 3 )  

atau I = k.AY ................ ( 4 )  

karena g = AYIY ................. ( 5 )  

atau AY = g.Y ................. ( 6 )  

Sehingga diperoleh I = k.g.Y ................. ( 7 )  

Di mana : I = lnvestasi 
k = capital output ratio 
g = laju pertumbuhan output atau pendapatan 
Y = output 1 pendapatan 

Menurut Suyuthi (1989:58) faktor utama yang menentukan tingkat 

investasi adalah (1) tingkat bunga dan efisiensi marginal modal, (2) harapan1 

ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang, (3) stock barang 

modal di tangan, (4) pajak perseroan, (5) Perkembangan teknologi. 

Deliarnov (1995:85) mengemukakan dua macam investasi, yaitu (1) 

investasi otonom dan (2) investasi terpengaruh. lnvestasi otonom adalah 

investasi yang jumlahnya ditentukan dari perekonomian itu sendiri (seperti 

tingkat bunga, teknologi dan ekspetasi) atau investasi yang tidak ditentukan 

oleh pendapatan nasional. lnvestasi terpengaruh adalah yang jumlahnya 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional. 

Menurut Sobri (1987:145) pelaku investasi dapat dibedakan atas tiga 

macam, yakni (1) public investment, (2) privat investment dan (3) gabungan 

keduanya. 



Public investment dilakukan tidak dengan maksud mendapatkan ke- 

untungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat seperti pembangunan jalan raya, irigasi, pelabuhan dan seba- 

gainya. lnvestasi ini disebut juga dengan social overhead capital (SOC). 

Keuntungan investasi publik ini adalah bertambahnya pemintaan efektif dan 

menaikkan pendapatan masyarakat. public investment disebut juga dengan 

investasi otonom, yaitu investasi yang ditimbulkan bukan karena adanya 

meningkatnya pendapatan nasional. 

Privat investment adalah jenis investasi yang dilakukan oleh swasta 

dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan (laba) dan didorong oleh 

adanya pertambahan income (Y), bilamana Y bertambah, kombinasipun 

bertambah dan bertambah pula effective demand. lnvestasi yang ditujukan 

oleh sebab bertambahnya perrnintaan masyarakat disebut dengan induced 

investment. 

lnvestasi yang dilakukan oleh pihak swasta lebih diprioritaskan kepada 

keinginan untuk memperoleh laba yang maksimum, dalam arti kata mereka 

akan membandingkan antara investasi yang dikeluarkan dengan hasil yang 

diperoleh. Karena itu keputusan investasi yang dilakukan sangat tergantung 

kepada perbandingan antara biaya bunga dengan tingkat hasil yang diper- 

oleh dari kegiatan hasil investasi itu. 

Pubic investment bersifat otonom, karena (1) pada umumnya biayanya 

tidak kecil, sehingga pihak swasta tidak mampu memikulnya, (2) mempunyai 

produktifitas dan keuntungan yang tidak langsung. lrigasi misalnya tidak 

memberikan keuntungan yang langsung, tetapi rehabilitasi dan penyem- 

pumaan irigasi itu merupakan prasarana penting untuk melakukan produksi 

pertanian. 

Menurut Sukimo (1982:76) dana pembangunan daerah yang berasal 

dari pemerintah pusat maupun dari daerah sendiri dapat dikatakan sebagai 

investasi dari pemerintah, karena dana pembangunan tersebut adalah 

merupakan pengeluaran pemerintah terhadap barang-barang modal yang 

bukan bersifat konsumtiif. Pemerintah melakukan investasi diprioritaskan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Biasanya investasi peme- 

rintah dilakukan pada barang publik. 



Hubungan investasi dengan pendapatan: Peranan investasi dalam 

pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi (seba- 

gai kine rja pembangunan), meningkatkan kesempatan ke rja, pemerataan 

hasil pembangunan 81 stabilitas nasional yang mantap. Sebab itulah, inves- 

tasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

e. Teori Pendidikan 

Skinner dalam Yulius (2003:9) mengemukakan bahwa pendidikan dan 

latihan yang dikuti dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang 

mempunyai dampak langsung terhadap kine rja. Harbison (196443) menulis, 

pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilakan 

perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan tingkah laku. Selanjut- 

nya Malassis (1 976), Nurse (1 975) dan Jhingan (1 963:425) menulis bahwa 

pendidikan memainkan peranan penting dalam kemajun masyarakat. Hal ini 

disebabkan, pendidikan di samping memberikan bekal pengetahuan dan 

pemakaian metode ilmiah, (teknologi) juga mendorong peningkatan kreatif. 

Pendidikan dipandang sebagai dasar untuk kemajuan teknologi yang akan 

datang meningkatkan produktifitas. 

Pendidikan sudah barang tentu memberikan dampak positif terhadap 

pembangunan, walaupun dalam waktu yang lama. Pemanfaatan lulusan 

sekolah baru terlaksana sesudah terjadinya perubahan kebijaksanaan 

perluasan sektor lain. Keadaan ini telah terbukti di Korea Selatan yang baru 

dapat memanfaatkan para lulusan sekolah setelah enam tahun sejak per- 

luasan pendidikan (Adelman, 197583). 

Telahan mengenai pendidikan dalam pembangunan berpangkal pada 

saran pendapat bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk mendapat- 

kan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat mendapat 

kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupannya 

secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti 

membuka kesempatan ekonomis dalam mengupayakan perbaikan dan 

kemajuan kehidupan masyarakat. Satu sama lain akan mendukung terlak- 

sananya pemerataan pendapatan masyarakat. 

Tidak mudah untuk memahami masalah utama sumber daya manusia 

dalam pembangunan suatu wilayah, kecuali dapat dilakukan dengan meng- 



identifikasi permasalahan secara makro. Setelah permasalahan ditentukan, 

baru dilakukan pihak luar untuk mencarikan altematif permasalahan terse- 

but. Namun demikian, perrnasalahan yang lazim terjadi, khususnya ber- 

kaitan dengan sumber daya manusia adalah tentang penguasaan ilmu 

pengetahuan dasar yang berkaitan dengan seluk beluk uasaha. Rendahnya 

rata-rata pendidikan masyarakat itu dalam pembangunan suatu wilayah 

(Elfendri,2001:46). 

Todaro (1 991 :362) mengemukakan bahwa terdapat korelasi yang 

positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan penghasilan selama 

hidupnya. Korelasi ini dapat dilihat terutama pada mereka yang dapat 

menyelesaikan sekolah tingkat lanjutan dan perguruan tinggi, akan mem- 

punyai perbedaan pendapatan antara 300 - 800 % dengan masyarakat 

yang hanya menyelesaikan sebagianlseluruh pendidikan tingkat dasar. 

Senada dengan pendapatan Todaro di atas, Sumuharyo (198545) 

mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menentukan variasi penda- 

patan adalah tingkat pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan ber- 

pengaruh terhadap kegiatan pembangunan suatu wilayah. Makin tinggi 

pendidikan suatu masyarakat, makin tinggi pula pendapatan. 

Sehubungan dengan pendapat ahli di atas Schiller (dalam Simanjuntak 

dan Tjiptoheriyanto, 1982:76) mengemukakan dua pendapat yaitu : pertama 

tingkat pendidikan mempengaruhi produktiitas, sebagai akibat dari pertam- 

bahan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, tingkat pendidikan yang 

semakin tinggi akan terbuka kesem patan ke rja, terbuka kesem patan kerja 

berarti akan banyak menyerap tenaga kerja, yang akhirnya pendapatan 

secara keseluruhan akan meningkat. 

Kebanyakan literatur dan diskusi yang dilakukan masyarakat mengenai 

rata-rata pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, berputar sekitar dua proses 

ekonomi yang fundamental, yakni : (1) interaksi antara permintaan yang 

bermotifasi ekonomis dan penawaran yang bereaksi politik dalam menen- 

tukan berapa banyak sekolah yang akan didirikan, siapa saja yang menda- 

patkannya dan interaksi macam apa yang akan mereka terima dan (2) 

pentingnya perbedan antara manfaat 'sosial" dan "pribadin dan biaya-biaya 



dari berbagai tingkat pendidikan, serta imbalan dari perbedaan-perbedaan 

ini terhadap strategi investasi di bidang pendidikan (Todaro 1991:349). 

Menurut Todaro (1991:361) perluasan rata-rata pendidikan (kesem- 

patan bersekolah) pada segala tingkat, dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan melalui; 

a. Penciptaan angkatan kerja yang lebih pprodukif dan 
membekali mereka dengan keahlian dan pengeahuan 
yang lebih baik. 

b. Penyediaan kesempatan kerja yang lebih luas, yang 
berati kesempatan untuk memperoleh pendapatan 
dengan menjadi guru, buruh bangunan dan sekolah, 
percetakan buku-buku sekolah, industri seragam sekolah 
dan sebagainya. 

c. Penciptaan suatu kelompok pimpinan yang terdidik untuk 
mengisi lowongan jabatan yang ditinggalkan oleh para 
peke rja asing yang kembali kenegaranya ataupun 
lowongan yang terdapat dalam pemerintahan, perusa- 
haan atau profesi lainnya. 

d. Penyediaan berbagai pendidikan dan pelatihan yang 
berusaha menghilangkan buta huruf dan memberikan 
keterampilan dasar serta sekaligus berusaha mendorong 
berbagai sekmen di dalam masyarakat untuk bertingkah 
laku 'modern". 

Walaupun ada altematif investasi yang mungkin dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, altematif tersebut tidak tergoyah- 

kan, karena sumbangannya yang lebih penting, baik ekonomis maupun 

tidak, telah membuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara kese- 

luruhan. Bahwa tenaga kerja terdidik dan terlatih merupakan suatu kondisi 

yang dperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat 

disangkal lagi. Namun sebaliknya, penilaian apapun atas peranan pen- 

didikan dalam proses pembangunan ekonomi hendaklah melongok lebih 

jauh lagi dari sekedar analisis yang hanya didasarkan kepada angka statistik 

pertumbuhan ekonomi. Seharusnya analisis memperhatikan struktur dan 

pola pertumbuhan ekonomi dan bagaimana implikasinya terhadap distribusi 

pertumbuhan ekonomi tersebut 

Pendidikan yang dipakai sebagai ukuran dalam penelitian ini adalah 

pendidikan formal yang pemah diikuti oleh masyarakat di kabupaten Pesisir 

Selatan. Faktor pertimbangan memakai pendidikan formal sebagai ukuran, 

karena pendidikan formal lebih bersifat umum dan mempunyai sasaran yang 



homogen dari segi usia, tingkat kepandaian peserta didik dan menjadi 

dasar pendidikan informal dan non formal. Pendidikan informal dan non 

formal sulit diukur karena ditujukan pada sasaran yang relatif heterogen. 

Selain itu, pendidikan forrnal menempati titik strategis dalam peranannya, 

yang secara langsung mengemban tanggung jawab arus bawah, arus 

tengah dan arus atas. Karena itu, pendidikan masyarakat dapat menentukan 

kine rja pembangunan suatu daerah. 

Menurut teori human capital yang dikemukakan oleh Becker (dalam 

Elfendri, 2000:20), pendidikan formal merupakan faktor penentu dalam 

menunjang pertumbuhan ekonomi. Pendidikan forrnal merupakan suatu 

investasi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Teori ini menerang- 

kan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 

karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktiiitas tenaga 

kerja. Teori ini juga menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat 

ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki peng- 

hasilan yang tinggi, maka berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat me- 

ningkat. 

Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah 

produktivitas tenaga kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu 

pendidikan, semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja dan akhimya 

akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun teori 

human capital ini ditentang oleh teori kredensialisme yang dikemukakan 

oleh Blaug (1974) dalam Efindiri (2001:20). Menurut teori ini struktur masya- 

rakat lebih ampuh dari pada individu dalam mendorong bertambahnya 

pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya menurut teori ini bahwa pemilihan ijazah 

sering dijadikan alat untuk mengelompokkan orang "beruntung" dan tidak 

*beruntungn. Dan pendidikan formal hanya memberikan peranan yang 

sangat kecil terhadap status pekerjaan dan penghasilan lulusan diban- 

dingkan dengan faktor luar sekolah yang tak terhingga jumlah dan jenisnya. 

Walaupun terdapat dua teori yang bertentangan di atas, penulis men- 

coba melihat pengaruh rata-rata pendidikan formal masyarakat terhadap 

pedumbuhan ekonomi di kabupaten Pesisir Selatan. 



f. Teofi Pemanfaatan Lahari 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:489), yang dimaksud 

dengan lahan adalah tanah terbuka dan tanah garapan. Sedangkan 

pemanfaatan lahan garapan adalah tanah terbuka yang digunakan untuk 

berbagai kegiatan yang menghasilkan, terutama lahan yang digunakan 

untuk usaha pertanian. 

Untuk menentukan keberhasilan suatu pembangunan ekonomi (kiner- 

ja) salah satu indikatornya adalah dapat dilihat dari segi luas pemanfaatan 

lahan (tanah). Menurut Mubyarto (1 991 : 177) bahwa dalam kebijaksanaan 

pembangunan, khususnya dibidang pertanian, faktor lahan sangat menentu- 

kan, karena sebagian besar penduduk di pedesaan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya tergantung kepada sektor pertanian. 

Dalam kaitannya dengan jumlah pendidikan dan tenaga kerja di 

pedesaan, maka sumberdaya alam, lahan dan teknologi pertanian mau tidak 

mau memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sistem 

perekonomian pedesaan akan banyak tergantung pada sumber alam dan 

luas lahan. Sedangkan persediaan tanah yang dimanfaatkan relatif tetap 

sepanjang warn. 

Luas lahan pertanian mempengaruhi skala seMor pertanian dan akan 

mempengaruhi efisiensi. Sering dijumpai semakin luas lahan yang dipakai 

untuk usaha pertanian, maka semakin tidak efisien penggunaan lahan terse- 

but. Karena itu, luas lahan belum tentu menjamin produksi padi sawah. Hal 

ini disebabkan oleh faktor lain yang dipengaruhi efisiensi penggunaan lahan 

tersebut, seperti tenaga kerja, curah hujan, modal dan aspek teknologi. 

Menurut Mubyarto (1 991 : 177) penggunaan lahan garapan mempunyai 

hubungan yang berarti dengan pendapatan petani. Semakin luas lahan yang 

digarap oleh petani, pendapatan petani semakin meningkat. Ini menunjuk- 

kan peranan lahan dalam sektor pertanian merupakan sektor utama yang 

menentukan tingkat produksi pertanian. Mubyarto lebih menentukan 

penggunaan lahan itu untuk usaha pertanian. Pada lahan yang ada pada 

suatu wilayah dapat digunakan untuk lokasi industri, perikanan, pemukiman, 

jalan rekreasi, hutan, palawija, dan sebagainya. 



Sukimo (1991:4), mengemukakan bahwa : 

Tanah sebagai faktor produksi. Tanah adalah mencakup 
bagian dari permukaan bumi yang tidak tertutup oleh air, atau 
bagian dari permukaan bumi yang dapat dijadikan untuk 
bercocok tanam dan untuk tempat tinggal, termasuk kekayaan 
alam yang terdapat didalamnya. 

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tanah merupakan faktor 

produksi yang utama dari hasil pertanian. Sebagaimana diketahui bahwa 

luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha, dan skala usaha ini 

pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi suatu lahan pertanian. 

Selanjutnya Soekartawi (1993:5) mengemukakan bahwa luas pemilik- 

an tanah akan mempengaruhi besarnya pendapatan rumah tangga (kinerja) 

dari berbagai sumber, ha1 ini mengindikasikan bahwa petani bertanah 

sempit kurang memiliki aset penciptaan pendapatan di luar sektor pertanian 

dibandingkan dengan petani yang memiliki tanah luas. Kondisi ini disebab- 

kan oleh petani bertanah sempit dan tidak memiliki tanah tidak memiliki 

surplus usaha, sedangkan petani bertanah luas memiliki surplus, sehingga 

mereka memiliki akses terhadap usaha non pertanian, pada gilirannya ha1 

ini dapat meningkatkan total pendapatan mereka. Secara tidak lansung 

dapat dikatakan bahwa penggunaan lahan pertanian yang luas erat kaitan- 

nya dengan pendapatan di bidang pertanian. Begitu juga penggunaan lahan 

untuk sektor ekonomi lainnya. 

g. Teori Kesehatan 

Kesehatan yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam 

perekonomian. Perbaikan kesehatan menyumbang perekonomian dalam 

empat cara yaitu : mengurangi produksi yang hilang akibat pekerja yang 

sakit, memungkinkan penggunaan sumberdaya alam yang sebelumnya 

tidak dapat dimanfaatkan, karena adanya wabah atau penyakit, meningkat- 

nya enrollment sekolah anak-anak dan juga membuat mereka lebih baik 

dalam menangkap pelajaran, memungkinkan penggunan sumber daya 

manusia dan finansial yang ada untuk kepentingan yang lebih baik dari pada 

sekedar digunakan untuk mengobati penyakit. Jadi peke j a  yang sehat akan 

memperoleh penghasilan yang lebih baik karena mereka lebih produktif dan 

mempunyai peke rjaan dengan bayaran lebih baik pula. ; 



Pembangunan ekonomi hams sejalan dengan peningkatan kesehatan 

serta memerangi kemiskinan, karena ha1 itu akan memperlambat penurunan 

angka kematian di masa yang akan datang yang sangat erat hubungan 

dengan kesehatan tersebut. Aspek yang mempengaruhi kesehatan masya- 

rakat antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang 

memadai, dan mutu makanan yang dikonsumsi, penanganan faktor tersebut 

harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial 

ekonomi, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka harapan 

hidup (AHH) dan tingkat kematian bayi (Syahruddin dan Tjiptoherijonto, 

1994: 180). 

Dalam upaya mencapai sasaran kesehatan masyarakat Indonesia 

pada ' tahun 2001, pemerintah telah mengambangkan sistem kesehatan 

nasional yang merupakan salah satu pola umum pembangunan dibidang 

kesehatan yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memper- 

oleh pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Sehingga dapat 

dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (BPS:2001). 

Menurut WHO (world health organizing) dalam Djojohadikusumo 

(1994:221) kesehatan menyangkut keadaan yang pada umumnya menun- 

jukkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Status kesehatan seseorang 

dikatakan baik kalau sekiranya setiap organ tubuh berfungsi secara layak 

dan cairan serta gas dalam tubuhnya mempunyai kandungan yang tepat 

dan perkembangan otot serta kerangka tubuhnya mempunyai kandungan 

yang tepat dan perkembagan otot serta kerangka tubuhnya adalah sesuai 

dengan umur dan jenis kelaminnya. Derajat kesehatan dikaitkan dengan 

kondisi tubuh ditentukan oleh status gizi yang dimakan. Disamping itu status 

kesehatan juga ditentukan oleh jumlah dan jenis epenyakit yang diderita 

karena penyakit melemahkan korbannya (Lains, 1987:Zl-22). 

Menurut Departemen Kesehatan (1999:6) bahwa derajat kesehatan 

penduduk atau masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya secara bermak- 

na umur harapan hidup, menurunnyan tingkat kematian bayi dan turunnya 

angka kesakitanjjenis penyakit yang diderita, menurunnya angka kecacatan 

dan ketergantungan serta meningkatnya gizi masyarakat, dan menurunnya 

angka fertilitas. 



Menurut Sukirno (199497) tolak ukur kesehatan yang berhubungan 

dengan status kesehatan perorangan maupun masyarakat di suatu daerah 

dapat dilihat dari : 

1) Angka kelahiran dan kematian 
2) Angka kesakitan 
3) Life expectacy 
4) Angka yang menyangkut proses persalinan 

Jadi dalam pembangunan sumberdaya manusia yang andal, maka 

aspek kesehatan memegang peranan penting, karena itu dalam pem- 

bangunan pada saat sekarang ini, pembangunan dibidang kesehatan harus 

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan masya- 

rakat agar bisa menjamin manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani 

Sesuai dengan uraian di atas, maka dalam penelitian ini tolok ukur 

membaiknya tingkat kesehatan masyarakat khususnya di kabupaten Pesisir 

Selatan dilihat dari angka harapan hidup. Semakin tinggi AHH masyarakat 

maka cenderung semakin tinggi pula kinerja pembangunan kabupaten ini, 

karena orang yang panjang harapan hidupnya (lama masa hidupnya) berarti 

dapat menghasilkan atau memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. 

h. Temuan Penelitian Sejenis 

Untuk memperkuat kajian teoritis, berikut dikemukakan beberapa temu- 

an penelitian yang relevan dengan penelitian penulis ini, yang dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, yaitu : 

Evanita (2003:60) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang berarti 

antara jumlah investasi dan tenaga ke rja terhadap pertumbuhan PDRB pada 

sektor pertanian di Sumatera Barat. Sartika (2002:60) menemukan bahwa 

terdapat pengaruh yang berarti antara jumlah investasi dan tenaga kerja 

terhadap pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat (Prob. = 0,00129) dan 

Nengsih (2002:46) menemukan pula bahwa terdapat pengaruh yang berarti 

antara jumlah konsumsi dan jumlah investasi terhadap pertumbuhan PDRB 

di Sumatera Barat (Prob. = 0,00002). 

2. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan sebagai konsep pemikiran penu- 

lis untuk menjelaskan dan menentukan keterkaitan antara variabel bebas 



dengan variabel terikat, berpijak dari teori-teori yang telah dikemukakan 

pada sub bab sebelumnya. Penelitian ini mempelajari pengaruh variabel 

jumlah investasi, tingkat pendidikan masyarakat, luas pemanfaatan lahan 

dan tingkat kesehatan masyarakat terhadap kinerja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan. Jadi ruang lingkup penulisan ini adalah kabupa- 

ten Pesisir Selatan sebagai unit analisis. 

Kine rja pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah, jika 

pertumbuhan ekonomi tinggi, maka dapat dikatakan kineja pembangunan 

tinggi pula, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi rendah maka kineja 

pembangunan wilayah tersebut rendah pula. Pertumbuhan ekonomi itu 

sendiri dihitung dari PDRB wilayah ini dari tahun ke tahun. PDRB yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah PDRB yang dihitung berdasarkan harga 

konstan 1993 dan 2000. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kine j a  pembangunan di kabupaten 

Pesisir Selatan di antaranya jumlah investasi, tingkat pendidikan masyara- 

kat, luas penggunaan lahan dan tingkat kesehatan masyarakat. 

lnvestasi merupakan komponen utama dalam mencapai kinerja pem- 

bangunan yang dinginkan. Artinya tinggi rendahnya kine rja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan ditentukan oleh jumlah investasi (baik investasi 

pemerintah maupun investasi swasta) yang dilakukan di daerah ini, diukur 

dengan satuan rupiah per tahun. Bentuk pengaruh jumlah investasi terha- 

dap kineja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan adalah positif, 

semakin banyak investasi, maka semakin tinggi kinerja pembangunan. 

Luas penggunaan lahan di kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kine j a  pembangunan. Semakin luas peng- 

gunaan lahan (terutama lahan produktif), maka semakin tinggi pula kinerja 

pembangunan, sebaliknya semakin sedikit penggunaan lahan siap panen 

maka semakin rendah kinerja pembangunan di kabupaten ini. Variabel luas 

lahan ini diukur dengan luas lahan panen Ha per tahun. 

Tingkat pendidikan memberikan bekal pengetahuan, pemakaian meto- 

de ilmiah dan mendorong pendekatan kreatif. Pendidikan merupakan salah 

satu instrumen untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat 

Dengan meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Pesisir Selatan 



dapat mengahasilkan tenaga ke j a  yang ahli (produktif) dalam bidangnya. 

Hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan. Tingkat pendidikan diukur berdasarkan rata-rata 

lama tahun mengikuti pendidikan formal. 

Tingkat kesehatan masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja 

pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. Artinya semakin tinggi (baik) 

tingkat kesehatan masyarakat, maka cenderung semakin tinggi pula kinerja 

pembangunan di kabupaten ini. Tingkat kesehatan dalam penelitian ini 

diukur dari angka harapan hidup masyarakat dari tahun ke tahun. 

Uraian di atas adalah tentang keterkaitan variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Selanjutnya diungkapkan pula keterkaitan 

variabel bebas terhadap variabel terikat (kineja pembangunan) secara 

bersama-sama. Jika jumlah lnvestasi ditingkatkan atau meningkat, penggu- 

naan lahan produktif semakin luas, tingkat pendidikan formal masyarakat 

meningkat dan tingkat kesehatan masyarakat semakin baik, maka akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pembangunan. 

Untuk lebih jelasnya keterkaitan anfar variabel bebas terhadap variabel 

terikat, berikut dikemukakan bagan kerangka pemikiran penelitian ini, yaitu: 

LUAS PENGGUNAHAN 
LAI-IAN (X2) 

PEMBANGUNAN 

TlNGKAT PENDIDKAN 
(33) 

TINGKAT KESEHATAN 
G4) 

I 

Gambar : Kerangka Konseptual Penelitian 

3. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teofltis dan kerangka pemikiran di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian, sebagai berikut. 



a. Terdapat pengaruh yang berarti antara jumlah investasi terhadap 

kine rja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 

b. Terdapat pengaruh yang berarti antara luas pemanfaatan lahan ter- 

hadap kine j a  pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 

c. Terdapat pengaruh yang berarti antara tingkat pendidikan terhadap 

kine rja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 

d. Terdapat pengaruh yang berarti antara tingkat kesehatan terhadap 

kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 

f. Terdapat pengaruh yang berarti antara jumlah investasi, luas peman- 

faatan lahan, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat terhadap 

kine rja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 
- 
C. METODOLOG1 PENELlTlAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah expost facto, dilakukan untuk mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang 

melalui data untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan sebab-sebab 

yang mungkin atas peristiwa-peristiwa yang diteliti. Penelitian ini menge- 

mukakan logika dasar yang sama dengan penelitian eksperimen, hanya saja 

dalam penelitian ini tidak ada manipulasi langsung terhadap independent 

variabel. Model penelitian ini adalah korelasional (Panduan Penelitian lKlP 

Padang, 1998). Objek penelitian ini adalah wilayah kabupaten Pesisir Sela- 

tan, yang dilakukan tanggal 20 Nopember sampai 2 Desember 2009. 

2. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Berasarkan cara memperolehnya, jenis data penelitian ini adalah data 

skunder, yaitu data yang penulis peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data skunder dalam 

penelitian ini adalah data tentang jumlah investasi, luas pemanfaatan lahan, 

rata-rata lama pendidikan, tingkat kesehatan dan PDRB kabupaten Pesisir 

Selatan. Berdasarkan PDRB ini dilakukan analisis untuk menentukan kine rja 

pembangunan. Sedangkan sumber data adalah Kantor Statistik dan 

Bappeda kabupaten Pesisir Selatan, serta BPS dan Bappeda Sumatera 



Barat. Berdasarkan waktu pengumpulan, jenis data penelitian ini adalah 

time series yaitu data yang dikumpulkan dari tahun 1998 - 2007. 

feknik pengumpulan data penelitian ini adalah (I) observasi, yaitu 

pengamatan langsung tehadap keadaan ekonomi, penduduk dan pem- 

bangunan di kabupaten Pesisir Selatan. (2) studi dokurnentasi, yaitu untuk 

mendapatkan data skunder, dalam ha1 ini data tentang investasi, luas 

pemanfaatan lahan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat 

serta PDRB kabupaten Pesisir Selatan. Data ini diperoleh melalui doku- 

mendokumen yang terdapat pada Kantor Statistik dan Bappeda kabupaten 

Pesisir Selatan, dan BPS serta Bappeda Propinsi Sumatera Barat. 

3. befinisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Kine rja Pembangunan (Y) 

Kinerja pembangunan dalam penelitian ini adalah sebagai variabel 

terikat. Kinerja pembangunan adalah tingkat keberhasilan pernbangunan 

yang telah dilaksanakan di wilayah kabupaten Pesisir Selatan selama 

periode 1998 - 2007, yang diukur dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan atau perubahan PbRB dari 

tahun ke tahun ;ang diukur dengan satuan rupiah. PDRB adalah nilai akhir 

atau nilai tambah (value added) dari produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di Pesisir Selatan, yang diukur 

dengan satuan rupiah, selama perlode 1998 - 2007. 

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah investasi, 

luas penggunaan lahan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyara- 

kat. Berikut dikemukakan definisi operasionalnya. 

b. Jumiah lnvestasi (X,) 
Jumlah investasi adalah jumlah penumpukan atau pengeluaranl 

pembelanjaan penanaman modal untuk rnembeli barang-barang modal dan 

perlengkapan produksi, menambah kemampuan produkdi barang dan jasa 

dl kabupaten Pesisir Selatan. lnvestasi tersebut ditujukan untuk dapat 

meningkatkan kinerja pembangunan wilayah ini. lnvestasi dalam penelitian 

ini merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta selama 

periode 1998 - 2007, yang diukur dengan satuan rupiah per tahun. 



c. Luas Penggunaan Lahars (Xz) 

Luas penggunaan lahan dalam penelitian ini adalah luas lahan yang 

digunakan untuk pelakanaan pembangunan dari berbagai sektor perekono- 

mian di kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai kinerja pem- 

bangunan yang diinginkan, yang diukur dengan luas lahan panen ~ a '  per 

tahun, selama periode 1998 - 2007. Penggunaan lahan yang dimaksud 

adalah lahan yang peranannya relatif tinggi terhadap kinerja pembangunan 

kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri atas lahan untuk (1) padi sawah, (2) 

pekarangan, bangunan dan halaman, (3) tegalannadangl kebunlhuma, (4) 

perkebunan, (5) hutan rakyat, (6) danau/kolom/rawa. 

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat (X3) 

Yang dimaksud dengan tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah 

tingkat pendidikan formal yang pernah dilalui atau ditamatkan oleh masya- 

rakat kabupaten Pesisir Selatan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama 

tahun mengikuti pendidikan formal, selama periode 1998-2007. Jadi ukuran 

tingkat pendidikan masyaraktat adalah rata-rata pendidikan formal selama 

periode analisis dengan satuan tahun. 

e. Tingkat Kesehatan Masyarakat (&) 

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan masyarakat dalam penelitian 

ini adalah keadaan kesehatan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan, yang 

diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) selama periode 1998 

2007. Jadi ukuran variabel ini adalah AHH dengan satuan lama tahun. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik yang dipakai untuk menganalisis data penelitian ini terdiri atas 

dua macam yaitu analisis deskriptif dan induktif. 

Analisis deskriptif bermaksud untuk menggambarkan karakteristik 

masing-masing variabel yang diteliti. Analisis deskriptif ini tidak menghu- 

bungkan dan membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya secara 

inferensial. Sedangkan analisis induktif terdiri atas (1) Uji asumsi klasik (uji 

autokorelasi, multikolinearitas, normalitas dan uji homogenitas. (2) analisis 

regresi linear berganda, uji t dan uji F, dengan menggunakan a = 0,05. Uji t 



dipakai untuk membuktikan hipotesis 1, 2, 3, dan 4. sedangkan uji diguna- 

kan untuk membuktikan hipotesis 5. 

D. HASlL PENELlTlAN DAN PEMBAHASAN 

I. Hasil Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Nonnalitas Sebaran Data 

Salah satu syarat pemakaian model regresi adalah data masing- 

masing variabel harus tersebar secara normal (berdistribusi normal). Dari 

analisis data diperoleh hasil uji normalitas sebaran data masing-masing 

variabel, yang disajikan dalam tabel 4. 

Tabel 4. Uji Normalitas Sebaran Data : One Sample Kolmogorov-Smimov Test 

I No. ( Variabel 

1. 

1 5. I Tingkat Kesehatan &) 
Sumber : Olahan Data Primer, 2009. 

Penelitian 
Kierja Pembangunan (Y) 

2. 
3. 
4. 

One Kolrno~omv - Smirnov test I 

Junlah Investasi (XI,,) 
Luas Lahan (X2) 
Tingkat Pendidikan (X3) 

" 
Statistic K-S 

0,627 
1,089 
0,798 
0,594 

Berdasarkan tabel 4 data dari variabel: kinerja pembangunan (Y), 

tingkat pendidikan (Xlt-I), luas penggunaan lahan (X2), tingkat pendidikan 

(&) dan tingkat kesehatan masyarakat (X.) tersebar secara normal, 

sebab level Sig. > a = 0,05). Hal ini berarti sebagaian besar data terletak 

dekat dengan nilai rata-ratanya dan sedikii skor data yang tinggi serta 

sedikit pula skor data yang rendah. Dengan demikian semua variabel yg 

diteliti dapat memenuhi salah satu syarat pemakaian model regresi. 

0,598 

2) Uji Homogenitas Varians 

Syarat kedua pemakaian model regresi adalah varians data masing- 

masing variabel harus homogen. Dari analisis data diperoleh hasil uji 

homogenitas varians data masing-masing variabe1,disajikan pada tabel 5. 

Berdasarkan tabel 5, varians data dari variabel: kine rja pembangunan 

(Y), tingkat pendidikan (XI,-1). luas penggunaan lahan (X2), tingkat pendi- 

dikan (X3) dan tingkat kesehatan masyarakat (&) adalah homogen, 

Sig. 
0,827 
0,188 
0,547 
0,872 
0,867 I Normal I 

Keterangan 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

n = 9  a=0,05 



sebab level Sig. > a = 0,05). Hal ini berarti varians data semua vatiabel 

sejenis. Dengan demikian semua variabel yang diteliti dapat memenuhi 

syarat kedua asumsi klasik dari pemakaian regresi 

Tabel 5. Uji Homogenitas Varians Data : One Sample KolmogorovSmimov Test 

3) Uji Multikolinearitas 

Asumsi klasik ketiga dari pemakaian model regresi adalah sesama 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

variabel bebas tidak berhubungan secara signifikan. Dalam penelitian ini 

Sumber : Olahan Data Primer, 2009. n = 9  a=0,05 

Variabel 
Penelitian 

Kinerja Pembangunan (Y) 
Junlah Investasi (Xlt.1) 
Luas Lahan (X2) 
Tingkat Pendidikan (X3) 
Tingkat Kesehatan 0(4) 

One Kolrnogorov - Smimov test 

terdapat empat variabel bebas, yaitu tingkat pendidikan (Xit-l), luas peng- 

Statistic K-S 
0,847 
1,685 
1,053 
1,185 
1,234 

gunaan lahan (X2), tingkat pendidikan (&) dan tingkat kesehatan masya- 

rakat (&). Dan analisis data diperoleh hasil uji multikolinearitas, yang 

Sig. 
0,47 1 
0,065 
0,2 18 
0,121 
0,095 

disajikan dalam tabel 6. 

Keterangan 
Homogen 
Homogen 
Homogen 
Homogen 
Homogen 

Tabel 6. Uji Multikolinearitas Sesama Variabel Bebas 

Sumber : Olahan Data Primer, 2009. a = 0.05 

Uraian 
LOG.Xlt-I Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

LOG.X2 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

LOG.X3 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

LOG.& Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Berdasarkan tabel 6, temyata sesama variabel bebas dalam ha1 ini : 

tingkat pendidikan (Xlt-l), luas penggunaan lahan (X2), tingkat pendidikan 

LOG.XI~-~ 
1 

9 
0,5 87 
0,096 

9 
0,595 
0,09 1 

9 
0,5 10 
0,161 

9 

(&) dan tingkat kesehatan masyarakat (X4) tidak berhubungan secara 

berarti (signifikan) sebab semua koefisien korelasi yang dihitung kecii dari 

LOG.X2 
0,587 
0,096 

9 
1 

9 
0,579 
0,103 

9 
0,410 
0,273 

9 

LOG.X3 
0,595 
0,091 

9 
0,579 
0,103 

9 
1 

9 
0,510 
0,161 

9 

LOG.& 
0,510 
0,161 

9 
0,410 
0,273 

9 
0,510 
0,161 

9 
1 

9 



nilai kritisnya (koefisien korelasi yang dalam tabel, nilai rlabe1(10,05) = 0,666 

atau level sig. > a) Dengan demikian tidak ada variabel bebas yang 

dihilangkan dari model. Keseluruhan variabel bebas yang diteliti dapat 

memenuhi syarat pemakaian model regresi berganda. 

4) Uji Autokorelasi 

Asumsi klasik keempat pemakaian model regresi adalah uji auto- 

korelasi. Uji ini untuk membukti korelasi antar urutan data berdasarkan 

urutan waktu. Uji autokorelasi dilakukan dengan rumus Durbin-Watson 

(D-W) dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi 

Dari tabel 7, terlihat bahwa koefisien D-W adalah 2,162 yang berada 

pada interval ketiga yaitu 1,55 - 2,46, berarti tidak terdapat korelasi serial 

pada data time series yang dianalisis. Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara urutan data pada masing-masing variabel penelitian in. 

b. Estimasi Model Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan olahan data dapat disajikan nilai penduga koefisien 

regresi linear berganda ke dalam tabel 8. 

Keterangan 
Tidak terdapat masalah autokorelasi 

Koefisien D-W 
2,162 

Tabel 8 : Nilai Dugaan Koefisien Regresi Linear Berganda 

Sumber : Olahan Data Primer, 2009. n = 9  a = 0,05 

Nilai Kritis 
1,55 - 2,46 

Multiple R = 0,995 
R Square = 0,990 

Variabel Bebas 

Konstanta 
Jumlah Investasi 
Luas Penggunaan Lahan 
Tingkat Pendidikan 
Tingkat Keshatan 

Signiykan paah a = 0,05 Sumber : OIahan Data Primer, 22009 

Koefisien 
Regresi 

-2,756 

Kesalahan 
Stmdar 
0,294 

Dari olahan data primer yang disajikan dalam tabel 8, diperoleh 

persamaan regresi linear berganda berikut. 

Variabel Terikat : Kineria Pembaneunan 

. 0,118 
0,162 
0,216 
0,650 

fhiamg 

0,016 
0,038 
0,074 
0,182 

fFab 
Dp=4 

7,495 
4,296 
2,922 
3,577 

Prob. 
(Sig) 

Partial 
3 
- 

2,776 
2,776 
2,776 
2,776 

0,002 
0,013 
0,043 
0,023 

0,9332 
0,8226 
0,6806 
0,7621 



Bentuk atau arah pengaruh jumlah investasi terhadap kinerja pem- 

bangunan di kabupaten Pesisir Selatan adalah positif. Maksudnya semakin 

banyak jumlah investasi maka cenderung semakin meningkat kineja pem- 

bangunan di kabupaten Pesisir Selatan, atau sebaliknya. Tingkat pengaruh 

jumlah investasi terhadap kine rja pembangunan sebesar 0,116 %. Hal ini 

berarti jika jumlah investasi ditingkat satu persen, maka akan meningkatkan 

kine rja pembangunan sebesar 0,116 %. Sumbangan secara parsial jumlah 

investasi terhadap kine j a  pembangunan adalah sebesar 93,32 % dengan 

asumsi variabel luas penggunaan lahan (X2), tingkat pendidikan (X3) dan 

tingkat kesehatan masyarakat (&) tetap. 

Bentuk atau arah pengaruh luas penggunaan lahan terhadap kinerja 

pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan adalah positif. Maksudnya se- 

makin luas pengunaan lahan, maka cenderung semakin meningkat kine rja 

pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan, atau sebaliknya. Tingkat 

pengaruh luas penggunaan lahan terhadap kinerja pembangunan sebesar 

0,162 %. Hal ini berarti jika luas penggunaan lahan ditingkat satu persen, 

maka akan meningkatkan kineja pembangunan sebesar 0,162 %. Sum- 

bangan secara parsial luas penggunaan lahan terhadap kinerja pemba- 

ngunan adalah sebesar 82,26 % dengan asumsi variabel jumlah investasi 

(XI), tingkat pendidikan (X3) dan tingkat kesehatan masyarakat (&) tetap. 

Bentuk atau arah pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap 

kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan adalah positif. Maksud- 

nya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka cenderung sema- 

kin meningkat kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan, atau 

sebaliknya. Tingkat pengaruh pendidikan masyarakat terhadap kineja 

pembangunan sebesar 0,216 %. Hal ini berarti jika tingkat pendidikan 

masyarakat ditingkat satu persen, maka akan meningkatkan kine rja pem- 

bangunan sebesar 0,216 %. Sumbangan secara parsial tingkat pendidikan 

masyarakat terhadap kine rja pembangunan adalah sebesar 68,06 % 

dengan asumsi variabel jumlah investasi (XI), luas penggunaan lahan (X2) 

dan tingkat kesehatan masyarakat (&) tetap. 



Bentuk atau arah pengaruh tingkat kesehatan masyarakat terhadap 

kineja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan adalah positif. Maksud- 

nya semakin baik keadaan kesehatan masyarakat, maka cenderung 

stmakin meningkat kineja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan, 

atau sebaliknya. Besaran pengaruh tingkat kesehatan masyarakat terha- 

dap kineja pembangunan sebesar 0,650 %. Hal ini berarti jika tingkat 

kesehatan masyarakat ditingkat satu persen, rnaka akan meningkatkan 

kine rja pembangunan sebesar 0,650 %. Sumbangan secara parsial tingkat 

kesehatan masyarakat terhadap kine rja pembangunan adalah sebesar 

76,21 % dengan asumsi variabel jumlah investasi (Xi), luas penggunaan 

lahan (X2) dan tingkat pendidikan masyarakat (&) tetap. 

Tanpa adanya peningkatan jumlah investasi (Xl), luas penggunaan 

lahan (X2), tingkat pendidikan masyarakat (&) dan tingkat kesehatan 

masyarakat (&) maka kineja pembangunan juga tidak meningkat 

(konstanta = -2,756). 

Secara benama-sama, sumbangan jumlah investasi (Xj), luas peng- 

gunaan lahan (X2), tingkat pendidikan (X3) dan tingkat kesehatan masya- 

rakat (&) terhadap variasi kine rja pernbangunan sebesar 99,OO %. Hal 

ini berarti sebanyak 1 % dari kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir 

Selatan ditentukan oleh variabel bebas lainnya, yang tidak diteliti. 

Sedangkan tingkat hubungan (pengaruh) keempat variabel bebas tersebut 

terhadap kineja pernbangunan sebesar 993 %, tingkat hubungan ini 

terrnasuk kategori sangat tinggi atau kuat. 

c. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan lima macam hipotesis 

yang diuji. Pada bagian ini penulis menguji semua hipotesis tersebut. 

Sebelum menguji hipotesis 1, 2, 3 dan 4 penulis menyajikan hasil olahan 

data ke dalam tabel 8. Sedangkan untuk menguji hipotesis 5 penulis 
menyajikan hasil olahan data ke dalam tabel 9. 

Uji Hipotesis Pertorno: 

Hipotesis pertama penelitian ini adalah terdapat penganrh yang 
signifikan antara jumlah investasi terhadap kineja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan. 



Dan tabel 8 diperoleh koefisien regresi jumlah investasi (XI) sebesar 

0,116 dan kesalahan standar atas koefisien regresi ini sebesar 0,016 

sehingga diperoleh nilai sebesar 7,495 jika dibandingkan dengan taw 

pada a = 0,05 adalah sebesar 2,776 atau Sig. = 0,002 > a = 0,05; maka 

akibatnya Ho ditolak atau Ha diterima (PI # 0). Sehingga hipotesis altematif 

yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima. Bahwa terdapat penga- 

uh yang signifikan antara jumlah investasi terhadap kinerja pembangunan 

di kabupaten Pesisir Selatan. 

> Uji Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signi- 

ikan antara luas penggunaan lahan terhadap kinerja pembangunan di 

Pesisir Selatan. 

Dan tabel 8 diperoleh koefisien regresi luas penggunaan lahan (X2) 

sebesar 0,162 % dan kesalahan standar atas koefisien regresi ini sebesar 

0,038 sehingga diperoleh nilai hm, sebesar 4,2916 jika dibandingkan 

dengan Gakl pada a = 0,05 adalah sebesar 2,776 atau Sig. = 0,013 > a = 

0,05; maka akibatnya Ho ditolak atau Ha diterima (b # 0). Sehingga 

hipotesis altematif yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima. 

Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara luas penggunaan lahan 

terhadap kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 

> Uji Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signi- 

fikan antara tingkat pendidikan terhadap kinerja pembangunan di Pesisir 

Selatan. 

Dari tabel 8 diperoleh koefisien regresi tingkat pendidikan (X3) 

sebesar 0,216 dan kesalahan standar atas koefisien regresi ini sebesar 

0,074 sehingga diperoleh nilai thm sebesar 2,922 jika dibandingkan dengan 

tbM pada a = 0,05 adalah sebesar 2,776 atau Sig. = 0,043 > a = 0,05; 

maka akibatnya Ho ditolak atau Ha diterima (P3 # 0). Sehingga hipotesis 

altematif yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima. Bahwa ter- 

apat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat terha- 

dap kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 



> Uji Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara tingkat kesehatan terhadap kinerja pembangunan di 

Pesisir Selatan. 

Dari tabel 8 diperoleh koefisien regresi tingkat kesehatan (X4) sebe- 

sar 0,650 dan kesalahan standar atas koefisien regresi ini sebesar 0,650 

sehingga diperoleh nilai fhitung sebesar 3,577 jika dibandingkan dengan tbel 
pada a = 0,05 adalah sebesar 2,776 atau Sig. = 0,023 > a = 0,05; maka 

akibatnya Ho diiolak atau Ha diterima (P4 + 0). Sehingga hipotesis altematif 

yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima. Bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara tingkat kesehatan masyarakat terhadap 

kine rja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 

> Uji Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang sig- 

nifikan antara jumlah investasi, luas penggunaan lahan, tingkat pendidikan 

dan tingkat kesehatan terhadap kinerja pembangunan di kabupaten Pesi- 

sir Selatan. 

Dari olahan data yang disajikan dalam tabel 9 diperoleh Fhitung = 

100,445 sedangkan Ftabel pada a = 0,05 sebesar 6,39; jadi Fhitung besar 

Ftabel ; atau level Sig.= 0,000 > a = 0,05) akibatnya Ho ditolak (salah satu Pi z 

0). Dengan demikian hipotesis no1 ditolak atau hipotesis alternatif diterima, 

terbukti secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara 

jumlah investasi, luas penggunaan lahan, tingkat pendidikan dan tingkat 

kesehatan terhadap kine rja pembangunan di Pesisir Selatan. 

Tabel 8 : Analisis Varians 

S i g n i f h  pa& a = 0.05 Sumber : OIahan Data Fkimer, 2009 

Sumber 
Variasi 

Regresi 

Residual 

Total 

Rata-rata 
Kuadrat 
0,028 

0,Oo 
-- 

Jumlah 
Kuadrat 
0,111 

0,OO 1 

0,112 

F ratio 

100,445 

-- 

DF 

4 

4 

8 

Prob. 

0,000 

-- 



2. Bembahasan 

a. Pengaruh JURllah fnvestasr Tethadap Ksnerja pembangunan 
Benelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang berarti 

antara jumlah investasi terhadap kine rja pembangunan di kabupaten Pesisir 

Selatan, dengan besaran pengaruh 0,116 %. Hal ini berarti jika jumlah 

investasi ditingkatkan satu Oh maka akan meningkatkan kine j a  pembangun- 

Oan sebesar 0,116 %. Sumbangan secara parsial jumlah investasi terhadap 

variasi kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan sebesar 93,32 % 

dengan asumsi luas lahan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masya- 

rakat tetap, selebihnya (6,68 %) kinerja pembangunan ditentukan oleh 

variabel lain. Variabel lain itu misalnya, keterampilan yang dimiliki masya- 

rapkat, pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, inflasi. Temuan di atas 

terbukti bahwa secara parsial jumlah investasi di kabupaten Pesisir Selatan 

dapat meningkatkan kine rja pembangunan. Pengaruh secara parsial jumlah 

investasi ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan pengaruh 

variasi luas penggunaan lahan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. 

Walaupun demikian, jika pemerintah daerah ingin kineja pembangun- 

an meningkat setiap tahunnya, maka jumlah investasi harus ditingkatkan. 

Pemerintah kabupaten harus berusaha untuk menarik calon-calon investor 

yang akan datang menanamkan modalnya di kabupaten Pesisir Selatan. 

Kebijakan yang kondusif dalam meningkatkan jumlah investasi di kabupaten 

ini hams diupayakan secara maksimal mungkin, mengurangi birokrasi 

perizinan, memberikan kemudahan dan keringanan tentang pajak dan 

pungutan-pungutan lainnya kepada para calon investor serta menentukan 

kedudukan kepemilikan tanah (lahan), dan sebagainya. 

Temuan penelitian di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Keynes (dalam Sukimo, 1996:lbEi) bahwa investasi merupakan varia- 

bet yang paling berRuktuasi dan responnya sangat tinggi terhadap perubah- 

an kinerja perekonomian. Dengan kata lain, besar kecilnya kinerja pem- 

bangunan yang dicapai ditentukan oleh investasi, baik investasi yang dila- 

kukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh swasta. 

Selanjutnya Sukimo (1996:06) juga menulis bahwa pengeluaran 

investasi dapat mengurangi angka pengangguran atau membuka kesem- 



patan kerja baru, dengan meningkatnya kesempatan kerja baru, akibatnya 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mening- 

katkan kine rja pembangunan. 

Temuan penelitian ini, membuktikan teori yang dikemukakan oleh 

Jhingan (1993:176), yaitu investasi dalam peralatan modal tidak saja me- 

ningkatkan produksi, tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal 

menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi pro- 

duksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi. Pembentukan modal 

memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin 

meningkat. Jadi pembentukan modal juga menguntungkan untuk mening- 

katkan kine rja pembangunan. 

Selanjutnya Jhingan (1993:72-84) mengulas bahwa peranan investasi 

adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesem- 

patan ke rja, pemerataan hasil pembangunan dan stabilitas nasional yang 

mantap. Oleh sebab itulah, investasi di kabupaten Pesisir Selatan mempu- 

nyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonominya. 

Di samping itu, temuan penelitian ini juga sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Evanita (2003:48), yaitu terdapat pengaruh yang berarti 

antara investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDRB pada sektor 

pertanian di Sumatera Barat. Sartika (2002:60), yaitu terdapat pengaruh 

yang berarti antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumbar, 

serta penelitian Nengsih (2002:46), yaitu terdapat pengaruh yang berarti 

antara tingkat investasi terhadap pertumbuhan PDRB di Sumatera Barat. 

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi jumlah investasi yang 

ditanamkan di kabupaten Pesisir Selatan, maka cenderung kine rja pemba- 

ngunan ekonomi di kabupaten ini dapat dilaksanakan sehingga roda-roda 

perekonomian dapat terus bergulir. 

Secara parsial pengaruh investasi paling rendah terhadap kinerja 

pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dibanding dengan variabel 

lainnya. Walaupun demikian, investasi di kabupaten ini mempunyai kedu- 

dukan sebagai engine growth dalam pertumbuhan ekonomi, keadaan ini 

disebabkan karena kesanggupan investasi untuk menciptakan atau meng- 

gerakkan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan. 



Secara teoritis fluktuasi dalam investasi tergolong normal. Menurut 

Keynes dalam pengalaman di banyak negara, bahwa di antara komponen 

permintaan agregat, investasi merupakan variabel yang paling berfluktuasi 

dan responnya sangat tinggi terhadap perubahan kondisi perekonomian. 

Dengan kata lain besamya kine j a  pembangunan yang dicapai ditentukam 

oleh kemampuan investasi, baik investasi itu dilakukan oleh pemerintah 

maupun oleh swasta. 

lnvestasi publik (pemerintah) harus diarahkan untuk investasi usaha 

tani (padi sawah) dan investasi swasta diarahkan untuk perkebunan. Hal ini 

mengingat pihak swasta kurang berminat menanamkan modalnya pada 

usaha tani padi sawah, karena prospek keuntungannya relatif kecil diban- 

ding dengan bidang perkebunan. Sedangkan, jika ditanamkan modal pada 

perkebunan, akan mendatangkan keuntungan yang tinggi. 

Sektor pertanian (tanaman pangan) merupakan sektor yag paling 

efisien dalam investasi publik, karena sektor ICOR sektor ini paling rendah 

dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan investasi 

dalam sektor ini hanya mempunyai time lag yang pendek dan memberikan 

dampak lansung terhadap produksi bidang pertanian itu sendiri. Berbeda 

halnya dengan sub sektor perkebunan, sektor pengangkutan dan komuni- 

kasi, investasi dalam sektor ini mempunyai time lag yang panjang dan 

memberikan dampak besar terhadap sektor ekonomi lainnya. Hal inilah 

yang mengakibatkan sektor pertanian tanaman pangan mempunyai tingkat 

efisiensi paling tinggi di antara sektor ekonomi lainnya yang terdapat di 

Pesisir Selatan. 

ICOR adalah besaran perbandingan antara pertambahan modal 

(investasi) dengan pertambahan produksi. Perbandingan ini menunjukkan 

besamya tambahan investasi yang haws dilakukan agar produksi mening- 

kat satu unitlsatuan. Disisi lain ICOR juga menunjukkan tingkat efisiensi 

perekonomian. Semakin rendah nilai koefisien ICOR semakin efisien per- 

ekonomian di suatu wilayah pada waktu tertentu. 

Jumlah investasi yang besar sangat diperlukan, baik itu investasi yang 

berasal dari dalam maupun dari luar daerah demi meningkatnya pereko- 

nomian kabupaten Pesisir Selatan. Perlu dilakukan investasi pada sektor- 



sektor yang dapat menghasilkan output yang lebih efisien dan lebih teren- 

cana, menyerap tenaga kerja serta berorientasi pada ekspor. Sehingga 

dengan demikian dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, 

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta mem- 

perluas kesempatan usaha dan lapangan ke rja. 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa investasi menentukan kine rja 

pembangunan. Dengan investasi itulah pembangunan ekonomi dapat dilak- 

sanakan, sehingga roda-roda perekonomian dapat terus terlaksana. Namun 

investasi tersebut tidak dapat secara sembarangan dipergunakan, melain- 

kan hams ada suatu perencanaan, sehingga- dapat berhasil guna dan 

berdaya guna, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Perencanaan itu 

sendiri meliputi perencanaan sebelum kegiatan dilaksanakan, selama ke- 

giatan dilaksanakan atau dapat disebut dengan evaluasi. 

Dengan temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam pemba- 

ngunan ekonomi di kabupaten Pesisir Selatan, aspek perencanaan meru- 

pakan sektor penting untuk menentukan arah dan besaran hasil pemba- 

ngunan yang akan dicapai. Hasil pembangunan selama ini perlu di evaluasi 

dan di analisis untuk kemudian dijadikan input bagi perencanaan pemba- 

ngunan selanjutnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi di kabupaten 

Pesisir Selatan tidak lepas dari unsur-unsur penunjang, salah satu diantara- 

nya adalah investasi yang ditanamkan untuk meningkatkan kapasitas 

produksi. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, maka jumlah produksi 

akan meningkat pula dan pertumbuhan ekonomi juga akan menigkat. 

Dengan melihat potensi yang besar di kabupaten Pesisir Selatan 

diperlakukan pula investasi yang cukup untuk mengembangkannya, sehing- 

ga dapat membawa kemajuan pada Kabupaten Pesisir Selatan. 

b. Pengamh Penggunaan Lahan Terhadap Kine rja Pembangunan. 

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang berarli 

antara luas penggunaan lahan terhadap kine rja pembangunan di kabupaten 

Pesisir Selatan. Ini berarti dengan penggunaan lahan dapat meningkatkan 

kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. Keadaan tersebut ber- 

dampak baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kabupaten ini. 



Sumbangan persial penggunaan lahan terhadap variasi kinerja pem- 

bangunan sebesar 82,26 %. Selebihnya (17,74 %) kinerja pembangunan 

ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Variabel lain itu 

misalnya jumlah penduduk, nilai produksi, promosi, kualitas dan sebagainya. 

Jika dilihat koefisien regresi luas penggunaan lahan terhadap output 

kinerja pembangunan adalah sebesar 0,162 %, dengan asumsi variabel 

jumlah investasi, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat 

tetap, artinya jika ditingkatkan penggunaan lahan sebanyak 1 % maka akan 

meningkatkan kine rja pembangunan sebesar 0,162 %. 

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, diantaranya ; (1) Mubyarto (1 991 : 177), bahwa faktor 

penggunaan-lahan (terutama lahan pertanian) sangat menentukan pertum- 

buhan ekonomi. Penggunaan lahan garapan mempunyai hubungan yang 

berarti dengan pendapatan petani. Semakin luas lahan yang digarap oleh 

petani, maka pendapatan petani cenderung semakin meningkat. Hal ini 

menunjukkan peranan lahan dalam sektor pertanian merupakan faktor 

utama yang menentukan tingkat pertumbuhan sektor pertanian. (2) Mintoro 

(1983) dalam Syafruddin (1995:7), bahwa luas pemilikan lahan mempunyai 

kontribusi dalam penentuan besamya pendapatan rumah tangga (kine ja). 

Hal ini mengindikasikan bahwa petani yang memiliki lahan sempit kurang 

memiliki akses penciptaan pendapatan di sektor pertanian dibandingkan 

dengan petani yang memiliki lahan pertanian yang luas. 

Dengan kata lain penggunaan lahan di kabupaten Pesisir Selatan 

dapat meningkatkan kinerja pembangunan. Apabila penggunaan lahan 

efektif dan produktif, maka pada akhimya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin efektif penggunaan lahan, 

maka semakin tinggi kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 

Penggunaan lahan terbukti menentukan kinerja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini menunjukan bahwa luas penggunaan 

lahan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan wilayah. Penggunaan 

lahan yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan lahan yagn efektif dan 

produktif. 



Jika dilihat jenis penggunaan lahan di kabupaten Pesisir Selatan, yang 

produktif adalah terdapat enam jenis, yaitu lahan untuk sawah, perkebunan, 

perkaranganlbangunan dan halaman, ladang, hutan rakyat, rawa, yang ter- 

sebar kontribusinya terhadap kinerja pembangunan adalah lahan untuk 

perkebunan dan lahan untuk persawahan. Kedua jenis penggunaan lahan 

jenis ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, agar 

dapat lebih meningkatkan kontribusi terhadap kinerja pembangunan di 

wilayah ini. 

c. Pengaruh tingkat Pendidikan Terhadap Kine rja Pembangunan. 

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang berarti 

antara tingkat pendidikan masyarakat terhadap kinerja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan. Ini berarti bahwa tingkat pendidikan masyarakat 

terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir 

Selatan. Keadaan tersebut berdampak baik terhadap peningkatan penda- 

patan masyarakat, pendapatan masyarakat cenderung semakin tinggi. 

Sumbangan secara parsial tingkat pendidikan masyarakat terhadap 

variasi kinerja pembangunan sebesar 68,M % dengan asumsi variabel 

jumlah investasi, penggunaan lahan dan tingkat kesehatan tetap. Selebih- 

nya (31,M %) kinerja pembangunan ditentukan oleh variabel-variabel lain. 

Variabel lain itu misalnya jumlah tenaga kerja, potensi kekayaan daerah, 

promosi dan sebagainya. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendidikan 

masyarakat di kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan kine rja pem- 

bangunan. Apabila kinerja pembangunan meningkat, berarti pendapatan 

masyarakat juga meningkat. Besaran koefisien regresi tingkat pendidikan 

tehadap kinerja pembangunan adalah 0,216 %, artinya jika tingkat 

pendidikan meningkat 1 satuan (%), maka akan meningkatkan skor kinerja 

pembangunan sebesar 0,216 %. 

Temuan penelitian ini sejalan dan memperkuat teori yang dikemuka- 

kan oleh beberapa ahli, diantaranya ; (I) Skinner dalam Sunyoto (1995:56) 

bahwa tingkat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampil- 

an yang mempunyai dampak langsung terhadap kinerja pembangunan. (2) 

Harbison (1964:43), bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas 

individu untuk menghasil kan perubahan-perubahan tetap dalam kebiasaan 



tingkah laku. Perubahan yang dimaksudkan di sini dapat diidentik pada 

perubahan-perubahan kinerja pembangunan suatu wilayah. (3) Nurse 

(1975) dan Jhingan (1993:425), bahwa pendidikan memberikan peranan 

penting dalam kemajuan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu 

instrumen untuk perubahan masyarakat dan sebagai dasar untuk kemajuan 

teknologi yang akan meningkatkan produktifitas. (4) Adelman (1975:83), 

bahwa dengan pendidikan dapat memberikan dampak posotif terhadap 

pembangunan, walaupun dalam waktu yang lama. (5) Todaro (1991:362) 

bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dengan 

penghasilan, dan salah satu faktor yang menentukan variasi pendapatan 

masyarakat adalah tingkat pendidikan mereka. (6) Becker (dalam Elfindri, 

2001:20), bahwa pendidikan formal merupakan faktor penentu dalam 

menunjang pertumbuhan ekonomi, karena pendidikan dapat meningkatkan 

produktifitas. Jika setiap orang memiliki penghasilan lebih tinggi, maka 

berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. 

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tinggi tingkat pendidikan 

masyarakat, cenderung semakin tinggi pula kineja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan. 

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat 

menentukan kine j a  pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. Temuan ini 

mengimplikasikan bahwa faktor pendidikan masyarakat tidak dapat diabai- 

kan dalam proses pembangunan wilayah ini, harus mendapat perhatian dari 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah hams berusaha bagaimana masya- 

rakat mempunyai pendidikan yang lebihh tinggi dari yang sekarang ini. 

Pemerintah daerah haws memberikan kemudahan-kemudahan bagi 

masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang murah, karena pendapatan 

masyarakat kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya relatif masih rendah. 

Masyarakat belum mampu membayar biaya pendidikan yang relatif mahal. 

Di samping itu pemerintah hams memperhatikan dan memperbaiki sarana 

dan prasarana pendidikan. Salah satu faktor dalam meningkatkan pendidik- 

an masyarakat adalah tersedianya pengelola sarana dan prasarana pendi- 

dikan yang memadai. Dengan tersedianya kedua faktor tersebut, program 

pemerintah tentang wajib belajar akan dapat terealisasi. Di samping itu 



memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang pandai dan pintar, yang 

orang tuanya kurang mampu. 

Masyarakat Pesisir Selatan yang berpendidikan diindikasikan dengan 

jumlah masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan formal, minimal 

daiam menyelesaikan program waji b belajar (9 tahun), pendidi kan non- 

formal, pengajianlmajelis taklim, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan sebagainya. Masyarakat yang berpendidikan mampu 

menguasai dan menggunakan serta memilih teknologi tepat guna dalam 

menjalankan aktifitas dan usahanya sesuai dengan kebutuhan dan per- 

kembangannya, sehingga mempunyai daya saing dan nilai tambah. 

Hal yang tidak kalah pentingnya dan merupakan alasan klasik yaitu 

tentang kesejahteraan guru, pemerintah harus memperhatikan dan mening- 

katkan kesejahteraan guru, agar mereka termotiiasi untuk menjalankan 

tugas-tugasnya, terutama tugas pokoknya yaitu mengajar. 

Perlu disadari bahwa tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat 

pendapatan, sedangkan tingkat pendapatan berkaitan pula dengan keting- 

galan dalam pendidikan. Di lain pihak, pekerjaan yang dapat menigkatkan 

penghasilan umumnya membutuhkan pendidikan yang relatif tinggi, jadi 

daiam upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat kabupaten 

Pesisir Selatan, pendapatan masyarakat harus ditingkatkan lebih dahulu. 

Rendahnya kinerja ekonomi makro regional tidak dapat dipisahkan 

dengan endowment serta kebijakan yang telah dilakukan selama ini. Seca- 

ra akumulatif ha1 tersebut berdampak terhadap aktifitas ekonomi masyara- 

kat. Untuk itu pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan hams berupaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidik- 

an. Hanya melalui pendidikanlah, kualitas sumber daya manusia dapat 

ditingkatkan. 

d. Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Kine rja Pembangunan. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara tingkat kesehatan masyarakat terhadap kineja pembangunan di 

kabupaten Pesisir Selatan. Ini berarti bahwa tingkat kesehatan masyarakat 

terbukti dapat meningkatkan kineja pembangunan di kabupaten Pesisir 

Selatan. 



Sumbangan secara parsial tingkat kesehatan masyarakat terhadap 

variasi kine rja pembangunan sebesar 76,21 O h  dengan asumsi variabel 

jumlah investasi, luas pemanfaatan lahan dan tingkat pendidikan tetap. 

Selebihnya 23,79 % kine j a  pembangunan ditentukan oleh variabel-variabel 

lain. Besaran koefisien regresi tingkat kesehatan terhadap kine j a  pemba- 

ngunan sebesar 0,650 %, ha1 ini berarti jika kesehatan masyarakat 

meningkat sebesar 1 %, maka akan meningkatkan kinerja pembangunan 

sebesar 0,650 %. 

Menurut Elfindri (2001:2&4) kesehatan yang baik akan menciptakan 

kine j a  pembangunan yang tinggi. Untuk meningkatkan kine rja pembangun- 

an ke arah yang lebih baik, maka kesehatan masyarakat harus diperhatikan 

oleh masyarakat itu sendiri, pihak pemerintah maupun swasta. Masyarakat 

harus menjaga badan tetap sehat, dengan menjaga makanan, olah raga 

secara teratur dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Bagi 

pemerintah, upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan 

bantuan obat-obatan, penyuluhan tentang kesehatan dan kebersihan ling- 

kungan, membebaskan masyarakat dari biaya-biaya berobat ke Puskesmas 

maupun ke rumah sakit (gratis). 

Untuk menjaga tetap tingginya kontribusi tingkat kesehatan masyarakat 

terhadap kineja pmbangunan di kabupaten Pesisir Selatan, maka ada 

beberapa upaya yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, yaitu 

masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang terhindar dari beragam 

penyakit, baik yang ringan maupun yang berat. Masyarakat yang sehat 

ditandai ditandai dengan rendahnya tingkat kematian bayi, rendahnya 

tingkat kematian ibu saat melahirkan dan baiknya tingkat gizi masyarakat. 

Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang menjaga kebersihan 

lingkungannya, tersedianya air bersih, terkelolanya sampah dengan baik 

dan tidak adanya pencemaraan dan pengrusakan lingkungan. Sedangkan 

kenyamanan ditandai dengan lingkungan yang asri, hijau, indah dipandang 

dan udara segar. 



m< Pengaruh Jurnlah Investasl, Luas Penggunaan Lahan, Tingkat 
/ Pendidikan dan Tingkat Kesehatan Terhadap Kinerja Pembangunan 
P 

Penelitian ini menemukan bahwa secara bersama-sama terdapat 

pengaruh yang berarti antara jumlah investasi, luas penggunaan lahan, 

tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan masyarakat terhadap kineja 

pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini berarti bahwa jumlah 

investasi, luas penggunaan lahan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan 

dapat menentukan kine rja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. 

Keadaan tersebut menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat 

semakin membaik. 

Secara bersama-sama sumbangan jumlah investasi, luas penggunaan 

lahan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan terhadap kinerja pem- 

bangunan di kabupaten Pesisir Selatan sebesar 99 %. Selebihnya (1 %) 

kinerja pembangunan ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

penulis teliti. Dan tingkat hubungan secara simultan keempat variabel bebas 

tersbut terhadap kinerja pembangunan sebesar 99,5 %. Tingkat hubungan 

ini terrnasuk kategori sangat tinggi. 

Keempat variabel bebas yang diteliti, yaitu jumlah investasi, luas 

penggunaan lahan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan masyarakat 

terbukti signifikan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan di kabu- 

paten Pesisir Selatan, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. 

Temuan ini mengimplikasikan bahwa sebagian besar dari kinerja pem- 

bangunan ditentukan oleh keempat variabel bebas tersebut. Untuk itu 

pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan jumlah investasi, meng- 

intensifkan penggunaan lahan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan 

kesehatan yang produktif. 

Dari keempat variabel bebas yang diteliti, maka yang paling besar 

sumbanganya secara parsial terhadap kinerja pembangunan adalah jumlah 

investasi. Sebaliknya yang paling rendah adalah tingkat pendidikan masya- 

rakat. Jadi pemerintah maupun masyarakat perlu mengupayakan untuk 

meningkatkan jumlah investasi kabupaten Pesisir Sdatan ini dan meng- 

upayakan meningkatnya pendidikan masyarakat di masa yang akan datang. 



E. SIMBUUN DAN S A M N  
I Simpulan 

Mengacu pada uraian hasil penelitian pada bagian sebelumnya, dapat 

diungkapkan beberapa simpulan penelitian ini, yaitu: 

Secara parsial, kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan 

dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh jumlah investasi (Sig.= 0,002), 

dengan tingkat pengaruh sebesar 0,116 %. Hal ini berarti semakin banyak 

jumlah investasi maka cenderung semakin tinggi kinerja pembangunan di 

kabupaten ini. Jika jumlah investasi ditingkatkan I %, maka akan mening- 

katkan kine rja pembangunan sebesar 0.1 16 %. Sumbangan secara parsial 

jumlah investasi terhadap kineja pembangunan sebesar 93,32 % dengan 

asumsi luas penggunaan lahan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan 

masyarakat tetap. 

Secara parsial, kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan 

dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh luas penggunaan lahan (Sig.= 

0,013), dengan tingkat pengaruh sebesar 0,162 %. Hal ini berarti semakin 

luas penggunaan iahan maka cenderung semakin tlnggi kinerja pembangun- 

an di kabupaten ini. Jika luas penggunaai lahan ditingkatkan 1 %, maka 

akan meningkatkan kinerja pembangunan sebesar 0,162 %. Sumbangan 

secara parsial luas penggunaan lahan terhadap kine rja pembangunan 

sebesar 82,26 % dengan asumsi jumlah investasi, tingkat pendidikan dan 

tingkat kesehatan masyarakat tetap. 

Secara parsial, kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan 

dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan masyarakat (Sig.= 

0,043), dengan tingkat pengaruh sebesar 0,216 %. Hal ini berarti semakin 

tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin tinggi 

kinerja pembangunan di kabupaten ini. Jika tingkat pendidikan masyarakat 

ditingkatkan I %, maka akan meningkatkan kinerja pembangunan sebesar 

0,216 %. Sumbangan secara parsial tingkat pendidikan terhadap kinerja 

pembangunan sebesar 68,06 % dengan asumsi jumlah investasi, luas 

penggunaan lahan, dan tingkat kesehatan masyarakat tetap. 

Secara parsial, kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan 

dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh tingkat kesehatan masyarakat 



(Sig.= 0,023), dengan tingkat pengaruh sebesar 0,650 %. Hal fni berarti 

semakin baik kesehatan masyarakat, maka cenderung semakin tinggi 

kinerja pembangunan di kabupaten ini. Jika tingkat kesehatan masyarakat 

ditingkatkan 1 %, maka akan meningkatkan kine rja pembangunan sebesar 

0,656 %. Sumbangan secara parsial tingkat kesehatan masyarakat 

terhadap kineja pembangunan sebesar 76,21 % dengan asumsi jumlah 

investasl, luas penggunaan lahan, dan tingkat pendidikan masyarakat tetap. 

Secara bersama-sama, kinerja pembangunan di kabupaten Pesisir 

Selatan dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah investasi, luas pengguna- 

an lahan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat (Sig.= 

0,000) dengan tingkat pengaruh (hubungan) bersama-sama sebesar 99,5% 

tingkat hubungan ini dikategorikan sangat kuat. Sumbangan jumlah inves- 

tad, iuas penggunaan lahan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan 

masyarakat terhadap kinerja pembangunan sebesar 99 %, selebihnya (1 %) 

kine rja pembangunan ditentukan oleh variabel lain yang tidak penulis teliti. 

2. S a r a n  

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran 

penulis, antara lain : 

Pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan, dalam mengambil kepu- 

tusan hams memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap upaya 

pengembangan investasi di wilayah ini. Pemerintah daerah hams b(3~paya 

untuk meningkatkan investasi publik yang diperuntukkan pada usaha tan1 

padi sawah dan investasi swasta untuk sektor perkebunan. Selama ini 

alokasi investasi, khususnya investasi swasta terkonsentrasi pada perke- 

bunan. Sementara investasi untuk padi sawah alokasinya paling kecil, 

sehingga peranan sub sektor tanaman pangan khususnya padi sawah 

dalam menciptakan nilai tambah rendah. Untuk meningkatkan nilai tambah 

pada sub sektor ini, maka investasl sub sektor tanaman pangan padl sawah 

hams ditingkatkan sehingga sebanding dengan investasi pada sub perke- 

bunan tersebut. 

Persoalan investasi berkaitan dengan dimensi waktu depan dan faktor 

lalnnya. blsarankan kepada pemerintah daerah ini untuk menyusun 



perencanaan investasi melalui suatu analisis yang komprehensif, agar tidak 

menimbulkan eksternalitas disekonomis yang dapat merugikan masyarakat. 

Oleh karena ini perencanaan investasi di wilayah ini hams di sesuaikan 

dengan kondisi internal dan faktor endowment serta kebutuhan publik, agar 

kegiatan investasi publik dan swasta dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan di kabupaten Pesisir Selatan. 

Tingkat pendidikan masyarakat terbukti mempengaruhi kinerja pem- 

bangunan di kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu disarankan kepada pihak 

pemerintah daerah sebagaf pengambil dan pembuatan keputusan dapat 

lebih meningkatkan pendidikan masyarakat, melalui penyediaan dan per- 

baikan sarana dan pasarana pendidikan yang memadai, meningkatkan 

kesejahteraan guru serta memberikan bea siswa kepada siswa-siswa yang 

berprestasl yang orang tuanya kurang mampu. Membebaskan biaya-biaya 

pendidikan, terutama biaya masuk sekolah kepada keluarga yang kurang 

mampu (keiuarga miskin) dan menambah bangunan sekolah ataubangunan 

sekolah atau mendirikan sekolah-sekolah baru di lokasi yang strategis, yang 

dekat dengan pemukiman masyarakat. bi samplng itu di sarankan kepada 

pemerintah daerah ini, diadakan upaya urutan prioritas pembangunan di 

bidang pendidikan, yaitu : perfama: mendapat prioritas adalah kesempatan 

pendidikan ke jenjang lebih tinggi, kedua: program pelatihan yang menyang- 

kut pengetahuan teknik lndustri pertanian dan pengetahuan administrasi. 

Dan memberikan pengetahuan industri kepada petani, sehingga industri- 

industri pengelolaan hasil pertanian khususnya dan industri kerajinan pada 

umumnya dapat berkembang. Dengan demikian, dapat diharapkan sektor 

pertanian bisa berhasil di kabupaten ini. 

Luas pemanfaatan lahan terbukti mempengaruhi secara nyata kine rja 

pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu disarankan kepada 

pemerintah daerah kabupaten ini dapat lebih meningkatkan pemanfaatan 

dan diversifikasi hasil pertanian, supaya pendapatan masyarakat meningkat. 

Meningkatnya pendapatan masyarakat berarti terjadi peningkatan kinerja 

pembangunan di wilayah ini. 

Tingkat kesehatan masyarakat terbukti secara nyata mempengaruhi 

kinetja pembangunan di kabupaten- Pesisir Selatan. Untuk itu disarankan 



kepada pemerintah daerah ini dapat lebih meningkatkan kesehatan mayara- 

kat, melalui pembangunan dan pengembangan Puskesmas-Puskemas dan 

membebaskan masyarakat miskin dari biaya-biaya pengubatan (digratiskai) 

Meningkatnya kesehatan masyarakat terutama Angka Harapan Hidup 

(AHH) pada akhirnya cenderung dapat meningkatkan pendapatan masyara- 

kat dan berati pula akan tejadi peningkatan kineja pembangunan di wila- 

yah ini. 

3-fM 



Correlations 

Correlations 

NPar Tests 

.. 
LOG.Xl t-1 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

LOG.X2 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

LOG.X3 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

LOG.X4 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

OneSample KolmogorovSmlmov Test 
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LOG.Xlt-1 
1 

9 
.587 
.096 

9 
595 
.091 

9 
310 
-161 
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N 
Normal Parametersavb Mean 

Std. Deviation 
Most Extreme Absolute 
Differences Positive 

Negative 
Kolmogorov-Smimov Z 
Asyrnp. Sig. (2-tailed) 

LOG.X2 
387 
.096 

9 
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.579 
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9 
.410 
.273 
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LOG.X3 
,595 
.091 

9 
.579 
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.419 
.261 

9 

LOG.X4 
.510 
.I61 
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.410 
.273 

9 
.419 
.261 

9 
1 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

L0G.Y 
9 

.59593578 

.I1844577 
.209 
.I25 

-.209 
.627 
.827 

LOG.X3 
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,89262171 
,106691 74 

.I98 

.I88 
-. 198 
.594 
,872 

LOG.Xlt-1 
9 

10.676781 
532643339 

.363 

.214 
-.363 
1.089 
.I86 

LOG.X4 
9 

1.81 19291 
.03839621 

.I99 

.A99 
-. 137 
.598 
.867 

LOG.X2 
9 

4.5820841 
.20747168 

.266 

.I36 
-.266 
.798 
.547 



One-Sample Kolmogorov-Smimov Test 2 

Uniform Parameter@ Minimum 
Maximum 

Most Extreme Absolute 
Differences Positive 

Negative 
Kolmogorov-Smlmov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
a. Test distribution is Uniform. 
b. Calculated from data. 

Regression 
'. 

Variables ~nteredl~ernoved~ 

Model 
1 

b. Dependent Variable: L0G.Y 

LOG.XZ; 
LOG.X3, a 
LOG.Xl t-1 
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Variables 
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LOG.X4. 

a. All requested variables entered. 
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Variables 
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Enter 

Method 



Model Summaryb 

I I sum of I I I I I 

Model 
1 

Model I Squares 1 d f I Mean Square I F I Sig. 
1 Regression I .I11 1 4 1 ,028 1 100.445 1 .OOOa 

I Residual I .001 I 4 1 ,000 I I I 

a. Predictors: (Constant), LOG.X4, LOG.X2, LOG.X3, LOG.Xlt-1 

b. Dependent Variable: L0G.Y 

R 
.995a 

I Total I .I12 1 8 1 I I 
a. Predictors: (Constant), LOG.X4, LOG.X2, LOG.X3, LOG.Xlt-1 

b. Dependent Variable: L0G.Y 

R Square 
,990 
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Adjusted R 
Square 

.980 

Model 
1 (Constant) 

LOG.Xlt-1 
LOG.X2 
LOG.X3 
LOG.X4 

Std. Error of 
the Estimate 

.016631003 
Durbin-Watson 

2.162 

Unstandardized 
Coefficients 

B 
-2.756 
.I 16 
.I62 
.216 
,650 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

,523 
.283 
.I94 
-21 1 

Std. Error 
.294 
.016 
.038 
.074 
,182 

Sig. 
,001 
,002 
.013 
.043 
.023 

t 
-9.375 
7.495 
4.296 
2.922 
3.577 

Correlations 
Zero-order 

,912 
,789 
.758 
.675 

Partial 

.966 
,907 
,825 
,873 

Part 

,372 
.213 
.I45 
.I78 



I Collinearity Statistics 
Model I Tolerance I VI F 
1 (Constant) I I 

I LOG.X4 I .711 1 1.407 I 
a. Dependent Variable: L0G.Y 

Collinearity Diagnosticsa 

a. Dependent Variable: L0G.Y 

Model Dimension 
1 1 

2 
3 
4 
5 

Residuals Statisticsa 

I Minimum I Maximum I Mean I Std. Deviation I N 
Predicted Value 1 .36034569 1 .75831926 1 59593578 1 .I17860530 1 9 

Eigenvalue 
4.990 

,008 
.001 
,001 
.OOO 
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Condition 
Index 

? .OOO 
24.787 
72.084 
78.593 

172.222 

Residual 
Std. Predicted Value 
Std. Residual 

Variance Proportions 

a. Dependent Variable: L0G.Y 

-.0268516 
-1.999 
-1 -61 5 

(Constant) 
.OO 
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.O1 
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.01485263 
1.378 
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LOG.X4 
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.OO I 
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3 5  

LOG.Xlt-I I LOG.X2 I LOG.X3 

.00000000 
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.OOO 

-00 
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-01 1759895 
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